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Pseudònims:

rere el nom

amagat

Laura de Andrés, periodista

S
«

? (Elena Ferrante)

Charles Lutwidge Dodgson (Lewis Carroll)

Cultura

i una persona vol que la deixin en pau, deixin-la
en pau. No és membre de la Camorra ni és Ber‐
lusconi. És una escriptora i no fa mal a ningú».
Són les primeres i úniques declaracions de San‐
dra Ozzola Ferri, propietària i fundadora d’Edizioni
E/O, després que Claudio Gatti, periodista d’investigació d’Il
Sole 24 Ore, assegurés que la traductora italiana Anita Raja és
el nom real de l’exitosa autora Elena Ferrante. Gatti argumen‐
tava l’exclusiva en els registres que demostrarien l’augment
dràstic dels pagaments per part de l’editorial de Ferrante a Ro‐
ma, Edizioni E/O, a la traductora. En els darrers anys, el nom
de Raja i el del seu marit, el novel·lista Domenico Starnone,
han estat al capdamunt de les travesses, basant-se en el ressò
estilístic de Starnone i en les traduccions de Raja de novel·les
alemanyes on els narradors autoconscients recorden les no‐
vel·les de Ferrante.
«Hi ha diferents motius que poden portar a publicar algú
sota pseudònim en funció dels diferents moments històrics.
Cal tenir en compte aquells que han estat determinats per im‐
peratius legals, com aquells casos en què la situació política o
religiosa en què viu l’autor o autora no permet la llibertat d’ex‐
pressió. Però també per defensar-se de desavantatges, danys o
connotacions negatives», respon Jaume Descarrega, del Col·le‐
gi O cial de Psicologia de Catalunya. Certament els motius po‐
den ser variats, des de problemes amb les autoritats; autors
que van voler distanciar la seva carrera professional de la lite‐
rària (Lewis Carrol va ser el pseudònim literari del matemàtic
Charles Lutwidge Dodgson); context polític i social advers
(Francisco González Ledesma va haver de publicar sota el nom
de Silver Kane més de 400 novel·es policíaques i de l’oest du‐
rant la dictadura franquista); provar un canvi de registre i no
decebre (Agatha Christie va signar amb el pseudònim Mary
Westmacott algunes obres teatrals i un llibre de poemes), o per
no saturar el mercat (el prolí c Stephen King ha signat set lli‐
bres com a Richard Bachman). Els motius són diversos i vari‐
ats. No obstant aquesta varietat de casuístiques, al llarg de la
història el pseudònim ha estat sobretot l’escut que ha permès
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a moltes escriptores poder publicar i ser llegides sense preju‐
dicis. Casos com Mary Ann Evans (el nom real rere George Eli‐
ot) o les més nostrades Caterina Albert (amagada rere el
pseudònim de Víctor Català) o Cecilia Bölh de Faber (Fernán
Caballero) són només una bona mostra de l’enginy que les
dones ens hem hagut d’empescar al llarg de la història per po‐
der trampejar el masclisme regnant —també— en el camp de
la literatura. I no cal remuntar-nos a èpoques pretèrites. L’estiu
del 1997 l’editorial Bloomsbury va aconsellar a una autora no‐
vella publicar la seva primera obra amb dues inicials per evitar
les reticències que podrien tenir els lectors més joves; la mare
de la saga Harry Potter, J.K. Rowling, ha venut més de 500 mili‐
ons d’exemplars arreu del món. I, en aquest terreny, les dades
actuals també poden ser punt de re exió: segons les dades
del Ministeri de Cultura, el 59,9% dels llibres que van ser es‐
crits per un únic autor en el 2019 van ser escrits per un home,
mentre que el 35,6% van ser escrits per una dona (un 4,5%
de no classi cats). Aquestes dades contrasten amb la comu‐
nitat lectora: el 69,4% de les dones llegim, mentre en el cas
dels homes el percentatge davalla ns al 62%.
Francisco González Ledesma (Silver Kane)

El dret a la intimitat i a la privacitat
«Des del punt de vista més individual, el desig de mantenir
la intimitat i la privacitat per tal d’evitar que l’esfera professio‐
nal es confongui amb la personal podria ser un dels principals
motius pels quals algú pugui utilitzar el pseudònim, i evitar així

Caterina Albert (Víctor Català)
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sentir-se exposat de manera pública i constant», raona Jaume
Descarrega. «Si qualsevol creativitat artística és una eina fona‐
mental per poder expressar-se, el pseudònim permetria la pos‐
sibilitat de compartir públicament allò que un escriu sense ser
reconegut i, per tant, d’assolir la distància necessària per mos‐
trar-se tal com un és i escriure sense ltres sobre la realitat
viscuda. Una espècie de mecanisme de defensa que et permet
mostrar-te i escriure lliurement sense por a ser reconegut».
D’altres, com explicàvem abans, han decidit fer ús del
pseudònim per fer un canvi radical de gènere. És l’argument
que va decantar Isabel-Clara Simó a publicar sota el pseudò‐
nim Nil Barral tres novel·les negres. A Isabel-Clara Simó. Una
veu lliure i compromesa, la biogra a de l’autora alcoiana, Jordi
Tormo ens explica les causes de la decisió: «Isabel estava en
un moment àlgid de reconeixement dels lectors, i volia escriure
novel·la negra des de l’anonimat». «Era una operació arriscada,
i de fet diverses editorials ho van rebutjar perquè —en paraules
del biògraf— consideraven que és millor publicar amb el seu
nom i apro tar la tirada de les vendes. Però si alguna cosa li
agradava a la Isabel era arriscar-se i jugar», admet Joan Carles
Girbés, director editorial d’ARA Llibres, l’editorial que sota el
segell Amsterdam va obrir les portes al joc de la Simó. «S’hi va
especular molt, sobre la identitat d’aquell intrigant Nil Barral,
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nom en secret». Tirant de la veta del cas Barral, Joan Carles
Girbés reconeix que entre autora i editorial «s’estableix sobretot
un pacte de con dencialitat: no desvelar per part de l’editorial
el nom real de l’autor o autora reals sense la seua autorització.
O ns que ell o ella no vulguen confessar». En el cas d’IsabelClara Simó va ser ella mateixa qui ho va fer en una entrevista
al setmanari El Temps l’any 2016: «Jo volia publicar amb pseu‐
dònim, però era el moment que venia molt i ningú no en volia
ni sentir a parlar. A Edicions 62 ja sabia que no voldrien saberne res i vaig buscar una altra editorial (...) Em va encantar [es‐
criure novel·la negra]. I la història del pseudònim també».
Fa l’efecte que aquest anonimat hagi de posar pals a les
rodes en l’engranatge editorial, almenys en el procés de pro‐
moció on la imatge de l’autor o l’autora semblaria indispensa‐
ble. Girbés explica que el treball s’ajusta a les necessitats dels
autors: «n’hi ha de dos tipus, quan se signa amb pseudònim
però se sap obertament qui n’és l’autor; i quan es manté ocul‐

Isabel-Clara Simó (Nil Barral)

però ningú la va encertar, tot i que la Isabel va deixar alguna
pista en aquells llibres...».

Què diu la llei?
Legalment, la protecció intel·lectual protegeix qualsevol
obra —creació intel·lectual literària, artística, etc.— que sigui
original, en el sentit d’haver estat concebuda i creada per l’au‐
tor o autora; és a dir, que no sigui una còpia i que sigui míni‐
mament creativa. Raquel Xalabarder, catedràtica de Propietat
Intel·lectual de la Universitat Oberta de Catalunya, explica que
«cada autor decideix com vol ser vinculat amb la seva obra:
amb el seu nom, amb un pseudònim o amb qualsevol signe
que el pugui identi car, o ns i tot pot decidir-se per l’anonimat
si no vol que el seu nom o pseudònim quedi vinculat a la seva
obra. Sigui quina sigui la seva opció, els drets que té com a
autor o autora són els mateixos: la llei no en fa cap diferència».
D’aquesta manera, la llei de propietat intel·lectual equipara
tots els autors, i tot i que «no regula la relació o obligació de‐
ontològica» entre autor o autora i editorial, «l’editor possible‐
ment (gairebé segur) coneixerà la identitat de l’autor o autora,
per tant es compromet, ja sia contractual o com a obligació del
seu bon fer —i deontologia—professional, a mantenir aquest
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ta la vertadera identitat. En el primer cas no hi ha molta dife‐
rència en el moment de la promoció, perquè l’autor ‹real› pot
oferir entrevistes, sovint diferents de les que concediria amb el
seu nom. Quan no es pot saber la identitat, però, hi ha altres
fórmules: es poden concedir entrevistes escrites per correu
electrònic, o ns i tot, com ha fet recentment Ada Klein o Roger
Vinton (dos pseudònims també) només amb veu a ràdio o vir‐
tuals per Zoom, cuidant que no s’hi mostre el rostre. I essent
actius a les xarxes socials amb per ls amb aquell pseudònim».
Una fórmula híbrida de totes aquestes opcions ha estat la que
ha triat Marta Rojals (la Palma d’Ebre, 1975) qui utilitza el seu
nom veritable, però ha decidit preservar la seva imatge pública,
tot i que és molt activa —i propera— a través de les xarxes soci‐
als.

La curiositat dels lectors
«Sempre hi ha curiositat per saber qui s’amaga darrere un
pseudònim, i sobretot entendre per què s’oculta. Per norma
general no acostuma a haver-hi ltracions que trenquin aques‐

Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto (Pablo Neruda)
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ta màgia o misteri», admet Girbés. A les lectores i als lectors
se’ns fa difícil no pensar en possibles traces autobiogrà ques
en els llibres que llegim. Jaume Descarrega, del Col·legi O cial
de Psicòlegs de Catalunya, admet que «és impossible obviar la
in uència de la història i personalitat de cada autor, de les se‐
ves inquietuds i desitjos que, de forma més o menys disfressa‐
da, s’acaben re ectint en allò que escriu». Ara bé, «cal
respectar sempre la privacitat de cadascú i les determinacions
que cada persona pren sobre si mateixa. El dret a la privacitat
és el dret fonamental que manté la nostra privacitat a no ser
que nosaltres mateixos decidim que no volem que sigui d’a‐
questa manera».
Més enllà del terreny ètic, la llei preserva aquest dret a la
privacitat. «Divulgar sense consentiment el nom d’un autor o
autora que vol ser reconegut només amb un pseudònim o que
vol explotar la seva obra de forma anònima és una infracció
del seu dret moral d’atribució. I aquesta infracció la pot come‐
tre qualsevol persona que no hagi estat autoritzada per aquest
autor o autora a fer-ho. Podria infringir-lo la persona que edita
l’obra, però també qualsevol que en conegui la identitat i la di‐
fongui», explica la catedràtica de la Propietat Intel·lectual Ra‐
quel Xalabarder. Pot el periodista, en casos com el d’Elena
Ferrante, emparar-se en el dret a la informació per desvelar
presumptament l’autoria? «Està cometent una infracció del
dret d’autor i aquesta autora o autor podria demandar-los per
dret moral d’atribució i reclamar una indemnització pels danys
causats —rebat taxativament la Raquel Xalabarder— El dret a
rebre i oferir informació no és absolut. Té com a límit el respec‐
te als altres drets (en aquest cas, el dret d’autor) i interessos
protegits. El dret a la informació mai empararà, per exemple,
les infraccions que es puguin cometre contra la imatge o la pri‐
vadesa d’una persona, contra el seu honor, etc.».
Descarrega planteja també els efectes i afectes que
aquestes revelacions públiques tenen sobre l’autor o autora
que ha decidit preservar el seu anonimat. Claudio Gatti —el
periodista que ha vinculat el nom de Ferrante a la traductora
Raja en virtut del dret a la informació— reconeixia que aquells
lectors que desitjaven mantenir en l’anonimat la identitat de
Ferrante podrien estar molestos amb ell per haver desvelat un
dels secrets més ben guardats ns aquell moment de tota Ità‐
lia. «Per què no respectar el dret a seguir mantenint el misteri?
—apunta Descarrega— Per què no respectar el dret a seguir
descobrint en cada plana els diferents personatges que encar‐
na l’autor i continuar alimentant el desig, que per de nició és
sempre insatisfet?».
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Entrevista a Marta Rojals

«Un cop lliures el
llibre al lector, ara
qui parla és ell»
En quin moment prens la decisió d’escriure un primer
llibre mantenint al marge la teva «imatge mediàtica»?
No va ser cap decisió com a tal, perquè no em plantejava
de publicar-lo si no era d’aquesta manera.
Què et va respondre l’editorial?
Quan ho vaig explicar a l’editora de La Magrana, la Isabel
Obiols, ho va entendre i vam mirar com ho podíem fer. També
ho van entendre al departament de premsa, tothom: ara ja sé
que no era el més habitual, que vaig tenir la sort de trobar-me
en el lloc adequat amb els professionals adients. En tot cas,
va ser primordial tenir punts de vista compartits amb Isabel
Obiols, no en va avui continua sent la meua editora, ara des
d’Anagrama.
Amb l’èxit notori de Primavera, estiu, etcètera, després
que esclati l’anomenat fenomen Rojals, t’has penedit mai
d’haver-te volgut mantenir al marge de les activitats paral·‐
leles a la pròpia activitat literària?
No he deixat mai de pensar el mateix. Si de cas, del que
em penedeixo és de no haver publicat amb pseudònim, de no
haver-ho sabut fer, vaja, però ara ja no té sentit encaparrars’hi.
Un cop es publica un llibre, creus que l’autor o autora
haurien de desaparèixer i deixar que el facin seu els lec‐
tors i lectores?
Els autors volen comunicar, és la seua dèria, i cadascun
tria el format o formats per fer-ho: això és el que trobo ideal.
Sobre el fet que un llibre, un cop publicat, ja no és teu, m’ho
va dir l’editor Miquel Adam un dia. Crec que li estava donant
la tabarra sobre les interpretacions dels lectors que jo no ha‐
via contemplat, i m’ho va deixar anar; a fe de déu que tenia
tota la raó: un cop lliures el llibre al lector, ara qui parla és ell.
Això no vol dir que l’autor hagi de desaparèixer, no, no, l’ideal
és que cadascú pugui fer el que li sembli més bé.
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D’esquerra a dreta, portades del llibres publicats per l’autora els anys 2011 i 2014 per La Magrana, el 2015 per Carcaixent/Sembra i el 2018 per Anagrama

Què t’ha aportat mantenir al marge la teva imatge me‐
diàtica?
Em fas rumiar. No n’esperava cap aportació com a tal, no‐
més poder-ho fer, que per a mi ja era tot. Potser algun disgust
sí, si tu vols, com les vegades que sento a dir que és una «es‐
tratègia publicitària», quan l’únic que hi ha darrere és una
manera de ser. I em sap greu per la gent de les editorials que
es desviuen per respectar les meues condicions, ns quan
van en contra dels seus interessos i la seua manera de treba‐
llar. Com en totes les editorials, els plans de publicitat hi són
sempre, però tota aquesta fantasia de parlar de misteri, de fer
comparacions amb grans autors «sense rostre» (que jo ni
n’havia sentit a parlar mai) i tota la mandanga pel·liculera, tot
això ha sorgit de fora, no pas dels treballadors que m’han pu‐
blicat. A mi particularment m’esgarrifa, però m’he donat per
vençuda: la gent creu el que vol creure i és batallar contra un
tsunami.
Se t’ha respectat tant com has volgut?
De moment, amb tothom amb qui he tractat m’he sentit
molt respectada, i aquí hi compto també els lectors. Val a dir
que cada any me’n trobo que no saben res, que jo no surti als
mitjans, i això sempre em fa feliç, perquè vol dir que els im‐
porta un rave, que ja era la idea.
No t’atrau/enyores res del món de les promocions, pre‐
sentacions, premsa, clubs de lectura, Sant Jordi…?
Res, res. Les editorials hi perden, amb el fet que una auto‐
ra seua no surti a «defensar» el llibre, perquè cada aparició
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als mitjans són vendes, cada entrevista a la ràdio i la tele són
vendes, cada presentació i cada bolo són vendes, i tot i així,
ells decideixen que et faran costat, que donaran la cara per
tu, que et promouran el millor que sabran, tot i sabent que
amb aquestes vendes no hi podran comptar. Això, que no
s’explica, jo ho valoro moltíssim, i no els estaré mai prou agra‐
ïda.
Tot i així, ets molt present, activa —i accessible—en les
xarxes socials. El tracte directe amb lectores i lectors a
través d’aquestes xarxes són una bona manera de suplir
l’absència d’identitat mediàtica?
Pel que fa a l’autor, crec que les xarxes són un a més a
més, però pel que fa al lector sí que hi veig diferència. Les
xarxes t’acosten més a l’autor, perquè pots comunicar-t’hi en
qualsevol moment i des de qualsevol indret, mentre que pel
sistema tradicional havies d’esperar que tingués un bolo al
teu poble, que t’anés bé d’anar-hi, tota una murga que en re‐
alitat era a l’abast de pocs.
En el meu cas concret, la interacció amb lectors és més
pels articles que pels llibres per una simple qüestió de perio‐
dicitat i no hi ha cap diferència amb qualsevol altre articulista,
ja sigui d’un mitjà gran o petit, que és la gràcia de les xarxes.
Ara que m’hi fas pensar, molta gent que produeix el que sigui
—versos, artesania, fotogra a...— avui tenen contacte amb
més públic via xarxes que no cara a cara. De fet, una altra de
les coses que hem après amb el con nament és que el cara
a cara tradicional entre autor-receptor és més opcional que
mai.
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Què hauria passat
si Einstein, Fleming
o Schrödinger
haguessin estat
dones?
Rosa M. Puig-Serra, periodista
Il·lustracions de Rodrigo García, www.gettingbetter.es

Si haguessin deixat brillar a les dones
cientí ques, hauríem anat molt més de
pressa. CARMEN FENOLL

L

a campanya #NoMoreMatildas fa un crit d’a‐
tenció: la falta de referents femenins en els
textos escolars i en la història de la ciència té
un impacte negatiu en les perspectives profes‐
sionals de les nenes.
Ja en el segle XII, una metgessa italiana, Trotula de Salerno,
va perdre l’autoria de la seva obra, uns valuosos i innovadors
tractats de ginecologia i obstetrícia. Després de la seva mort,
els seus llibres, uns textos imprescindibles en les universitats
europees durant molts segles, van ser atribuïts a autors mas‐
culins. Al principi, el seu treball es va adjudicar al seu marit o
al seu ll, però a mesura que es transmetia el seu saber, el
seu nom es va confondre amb el d’un home. L’hostilitat envers
les dones, la insistència en què una dona no podia parlar de
qüestions tan complicades, va provocar la negació de la seva
pròpia existència. Fins al segle XX no es va reconèixer la seva
autoritat. No és mencionada en obres de referència tan relle‐
vants com el Dictionary of Scienti c Biography.
Diferents estudis realitzats a la Universitat Complutense i
per la professora Ana López Navaixes, de la Universitat de Va‐
lència, revelen que només un 7,5% de dones apareixen en
qualsevol assignatura d’Educació Secundària Obligatòria en
els llibres de text. La catedràtica de Fisiologia Vegetal i presi‐
denta de l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues
(AMIT), Carmen Fenoll alerta: «Això desanima molt perquè ho
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Il·lustració de #NoMoreMatildas presenta la hipotètica vida de Matilda Fleming

veus any rere any al llarg de tota la teva formació escolar. Hi
ha un altre efecte que se suma a aquest i és que tota la ico‐
nogra a dels llibres de text de primària i secundària sempre
representa les dones escoltant i fent costat a un cientí c, un
aviador, un home. Tot plegat acaba per fer-te creure que això
no és per a tu. La falta de referents és fonamental per dissua‐
dir les nenes que es dediquin a aquestes professions». I con‐
tinua, «a més, la societat, les famílies i les escoles descon en
sistemàticament de la idoneïtat i capacitat de les nenes per
dedicar-se a la ciència, fent que acabin dubtant de si matei‐
xes. És important que vegin aquests referents a edats prime‐
renques. A vuit anys ja tenen molts prejudicis, que després
resultaran més difícils d’eliminar, i fan que les nenes s’auto‐
percebin com menys capaces per a les disciplines cientí ‐
ques, com les matemàtiques i les enginyeries. Aquests
referents són necessaris perquè les joves considerin la ciència
com una opció de futur. Així deixarien de costat aquests este‐
reotips que fan que les nenes, des dels sis anys, pensin que
són menys brillants que els nens de la seva edat».
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Segons les estadístiques publicades pel Ministeri d’Edu‐
cació el 2019, el percentatge de dones matriculades en car‐
reres cientí ques rondava el 28,5%. Lucía de la Vega,
directora executiva de Gettingbetter, és contundent. «Desco‐
breixes a través de dades del Ministeri d’Educació que en les
carreres CTEM —acrònim de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i
Matemàtiques— és on radica el problema. En medicina les
dones continuen tenint bona representació i comença a estar
més equilibrat, però en els estudis més tecnològics la desi‐
gualtat és tremenda i va a la baixa. En matemàtiques s’ha
passat del 30 al 12%, la tendència no millora, és negativa. Al‐
guna cosa estem fent malament aquí». Per això continua sent
tan necessari augmentar models de dones cientí ques que
podrien inspirar a les joves. Des de la primària ns al batxille‐
rat, els temaris de ciència i tecnologia s’han vist desbordats
amb noms masculins i molt pocs femenins. La doctora Fenoll
ho con rma, «tenim una legislació progressista que perse‐
gueix la igualtat de dones i homes en el camp de la ciència.
Això no obstant, les xifres són descoratjadores per a les cien‐
tí ques, ja que la bretxa de gènere continua existint i, ns i tot,
creix en molts camps com la informàtica i el big data».
La periodista Carme Chaparro, en el pròleg d’un dels con‐
tes editats per #NoMoreMatildas, a rma que «a aquestes ne‐
nes tan petites els hem de tornar a ensenyar a creure en elles
mateixes. La humanitat ja s’ha perdut durant massa segles la
intel·ligència del 51% de la població. Imagineu on podríem
estar ara mateix. Fa ràbia només de pensar-ho».
Les causes són diverses, com apunta Carmen Fenoll. «Hi
ha molts motius que expliquen aquesta invisibilitat. Un molt
evident és la di cultat, arribant a la prohibició expressa en
molts casos, que les dones han trobat durant segles per ac‐
cedir a l’educació formal. Un exemple: les dones no van poder
accedir en igualtat de condicions que els homes a la Universi‐
tat de Cambridge ns a 1947, és a dir, 738 anys després que
es fundés!».
A aquestes dissemblances cal afegir l’anomenat efecte
Matilda, un biaix en contra del reconeixement dels èxits de
dones cientí ques, i que ns i tot s’han atribuït als seus
col·legues homes. Sabem que la història i els llibres de text
han menystingut i ignorat les troballes de brillants cientí ques,
però no es tracta només de discriminació o ignorància, també
es tracta de la negació de les aportacions, descobriments i el
treball de moltes dones cientí ques, donant-ne l’autoria a
companys de recerca.

El nom se’l deu a Matilda Joslyn Gage, una sufragista i
abolicionista nord-americana, la primera a observar i assenya‐
lar en el seu assaig Woman as Inventor (1870) el fet que les
dones rebessin menys reconeixement pels seus treballs cien‐
tí cs del que objectivament mereixien. Dues investigadores de
la Universitat Radboud a Nimega van demostrar el 2012 que
als Països Baixos el sexe dels cientí cs candidats a la càtedra
in uïa en l’avaluació que se’n feia, i rebien més reconeixement
i premis els homes que les dones amb currículums similars.
Investigadors italians van descriure casos semblants en un
estudi, corroborat posteriorment per investigadors espanyols.
Per altra banda, una investigació suïssa conclou que els
mitjans de comunicació de masses promouen majoritària‐
ment la participació de cientí cs masculins que no pas la de
les seves col·legues de sexe femení. Aquest efecte es dona
també en les contribucions cientí ques de dones, que no són
tan reconegudes. Segons estudis com Gender homophily in
citations, es produeix un gran biaix de gènere en la difusió de
la recerca amb una major tendència per part dels homes a ci‐
tar el treball dels seus companys obviant el de les companyes.

Il·lustració de #NoMoreMatildas presenta la hipotètica vida de Matilda Schrödinger
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Il·lustració de #NoMoreMatildas presenta la hipotètica vida de Matilda Einstein

Carmen Fenoll afegeix: «Potser en l’actualitat és més difícil trobar
casos tan sagnants com els del passat perquè l’avanç dels drets
de les dones és un fet, però encara no hi ha igualtat efectiva.
Aquesta falta d’igualtat fa que encara sigui molt més fàcil apropi‐
ar-se de descobriments fets per dones que dels realitzats per ho‐
mes. Actualment, la ciència és cada vegada més un treball en
equip, i els genis solitaris són una excepció. Però en els equips
també pot produir-se un efecte Matilda molt perniciós, alimentat
pels nostres biaixos inconscients que ens fan pensar que la feliç
idea, la contribució genial, l’ha feta un home, mentre que les do‐
nes de l’equip només contribueixen amb el seu treball dur. Si no
aconseguim escapolir-nos d’aquests estereotips que tots i totes
tenim encara, mai aconseguirem que la igualtat de les cientí ques
i els cientí cs sigui un fet».
Aquesta bretxa de gènere, encara que estiguem en una situa‐
ció sens dubte millor, continua existint. Segons un estudi recent,
«tot i que la discriminació manifesta de gènere en general conti‐
nua disminuint a la societat nord-americana, les dones continuen
sent menys afavorides pel que fa a la recepció de reconeixements
i premis cientí cs, especialment per a la investigació».
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L’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues
(AMIT), amb el suport de l’O cina del Parlament Europeu,
ha impulsat el projecte #NoMoreMatildas (No més Matil‐
des) per donar a conèixer l’efecte Matilda i recuperar el
protagonisme d’aquelles cientí ques invisibilitzades. La
seva presidenta reivindica que «parlar de la qüestió, fer
públic que aquest fenomen ha existit, ens serveix perquè
la societat sàpiga que sempre hi ha hagut dones fent ci‐
ència, en totes les èpoques i en totes les disciplines. Mol‐
tes d’aquestes dones van fer aportacions clau pel progrés
del coneixement i moltes altres van aconseguir amb el
seu treball que la ciència fos cada vegada millor. Les do‐
nes són part de la història de la ciència, de la història de
la nostra civilització, encara que hi hagi hagut un intent,
conscient o inconscient, d’esborrar-les».
Una de les accions d’aquesta campanya ha sigut la
publicació de tres contes (amb textos de Nöel Lang i il·lus‐
tracions de Rodrigo García Llorca), tres novel·les grà ques
que es pregunten què hauria succeït si el físic Albert Ein‐
stein, el metge Alexander Fleming o el físic Erwin Schrödin‐
ger haguessin estat dones. Haurien aconseguit obrir-se un
buit en el món de la ciència? Les seves revolucionàries
teories —la teoria de la relativitat, el descobriment de la
penicil·lina o l’experiment mental del gat de Schrödinger—
haurien estat acceptades de la mateixa manera? Els lli‐
bres Matilda Einstein, Matilda Fleming i Matilda Schrödin‐
ger imaginen el que podrien haver estat les seves vides. A
www.nomorematildas.com es pot llegir i descarregar gra‐
tuïtament la versió alternativa de l’experiment del gat de
Schrödinger, la història reimaginada de la penicil·lina si la
seva descobridora hagués sigut la senyora Franklin, o la
de Mileva Marić dona d’Albert Einstein i no menys genial
que ell.
La conciliació amb la maternitat, el qüestionament de
les seves habilitats, els problemes per accedir a la Univer‐
sitat, el robatori dels seus assoliments... són només al‐
guns dels obstacles als quals s’enfronten les Matildes
dels contes. Avís: els nals són amargs.
En la xarxa igualment s’ha publicat un annex feminista
amb divuit minibiogra es de cientí ques de diverses dis‐
ciplines, divuit Matildes brillants que no apareixen en els
temaris educatius, que es poden imprimir i ofereixen la
possibilitat de complementar la informació dels llibres de
text perquè les nenes i nens descobreixin que la ciència
mai ha estat només cosa d’homes.
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XXXIII certamen fotogrà c «El

treball i els o cis»

Pronando, Francisco Javier Fernández Gómez, ACEF, Espanya, Medalla d’Or de la FCF

Mentre no donis visibilitat a les víctimes és difícil que les coses canviïn.
De fet, un dels drames d'aquest món és que un con icte que no té imatges,
que no té seguiment, no existeix. És invisible. GERVASIO SÁNCHEZ

S

embla que les primeres manifestacions artísti‐
ques tenien un paper ritual o màgic, però la seva
evolució ha anat adquirint una funció més estèti‐
ca i social. El lòsof britànic Richard Wollheim
descrivia la naturalesa de l’art com «un dels més
difícils dels problemes tradicionals de la cultura humana». La
fotogra a és un acte de creació, d’interpretació de la realitat,
d’art, en de nitiva. La selecció del tema, l’oportunitat captura‐
da en un instant, el control sobre la llum, la capacitat creativa,
determinen el valor de la imatge. Però les imatges, com totes
les obres artístiques, mai no són innòcues. La comunicació
que s’estableix a través de les emocions, provoca la re exió.
La bellesa, l’acte poètic que l’acompanya, colpeix els senti‐
ments de qui la contempla. Una bona fotogra a ens commou

Cultura

alhora que ens desa a el pensament, anima al coneixement
actiu i interpel·la la intel·ligència. Es diu cultura.
Els nostres companys de la Unió de l’Anoia, l’Alt Penedès i
el Garraf ho saben bé. La qualitat de les gairebé 6.000 imat‐
ges de més de 400 autors provinents de 52 països de tots els
continents avalen, un any més, el prestigi del concurs interna‐
cional de fotogra a «El treball i els o cis» que organitzen des
de fa més de trenta anys. Els motiva, entre altres raons, poder
documentar una visió diferent i artística del món del treball, i
també la re exió al voltant del seu impacte. Ens agrada resse‐
nyar que el certamen, que forma part del 6è Circuit Ibèric de
Fotogra a juntament amb els Salons de Berga, Guadalajara i
Antequera, units per la passió per la fotogra a, actualment és
un referent internacional de primer ordre.
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Morning Working, Tat Chuen Lam, Hong Kong,
Diploma Chairman

All Clear to Go, David Wheeler, EFIAP/P MFIAP,
Regne Unit, Medalla de Bronze FAF

Fin des 3 tours,
Jean Luc Legrand,
E-FIAP/D1 MPSA,
Bèlgica, Menció CEF
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Struggle for Own Space, Ching Chang Chan,
Millor autor - FIAP Insígnia Blava

Nenet Children 20.02, Eugenio Fieni, E-FIAP/P Gpu CR3 - VIP 2, Itàlia, Menció PSA

The Lost Childhood,
Ching Ching Chan, Hong Kong,
Millor autor - FIAP Insígnia Blava
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A Tribal Woman Nursing, Ching Ching Chan, Hong Kong,
Millor autor - FIAP Insígnia Blava

yetmisiki, Yusuf Tatliturn, Turquía,
Diploma Chairman

The Goat Lady, Ching Ching Chan, Hong Kong,
Millor autor - FIAP Insígnia Blava
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Excited to Head Home, Ching Ching Chan, Hong Kong,
Millor autor - FIAP Insígnia Blava

Freedom, Christian Kieffer, Luxemburg, Diploma Chairman

Contestation, Albert Debieve, AFIAP, Polinèsia
Francesa, Medalla d’Or

Cultura
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Nelvin Appiah, Bob Given, MPAGB, EPSA, EFIAP, FBpe, Regne Unit,
Menció honorí ca

Resto, Luis Leandro Serrano, Espanya,
Menció CEF

Spartan 34417, Txema Lacunza Nasterra,
MFCF5 - MCEF/Or - EFIAP, Espanya,
Menció honorí ca FIAP

16

Les Notícies de llengua i treball | Núm. 51

Cultura

La cultura és segura

P

otser aquesta és la frase que més sovint, i amb
més convenciment, hem pronunciat durant el
darrer any tant professionals del sector com tota
aquella gent que n’és consumidora habitual, i
ns i tot esporàdica.
La cultura és segura, i tant!, però no només perquè en els
nostres llocs de feina oferim i apliquem protocols estrictes que
protegeixen tant l’artista com el públic, sinó perquè, des dels
seus diferents àmbits, la cultura ha continuat demostrant que
es referma en el seu propòsit de ser un instrument bàsic de
sanació de l’intel·lecte i l’ànima de les persones i, per tant, de
la societat.
La cultura és segura perquè no defalleix en el seu camí,
molt i massa sovint ple d’entrebancs i ns i tot de pals a les
rodes, per part de qui preferiria un poble que no re exiona, que
no es planteja punts de vista diferents, que no obre la seva
ment... en de nitiva, que no pensa.
La cultura és segura perquè és un bé essencial i, com a tal,
es comporta avançant cap a la seva ta de transmetre i nodrirnos d’eines indispensables: la capacitat de comprensió, el co‐
neixement de la diversitat, la importància de la solidaritat...
Perquè la cultura continuï essent segura en aquest aspecte,
els Governs i les Administracions han d’admetre i reconèixer
que és en efecte un bé de primera necessitat. I que per a
mantenir-la en el seu estatus no n’hi ha prou amb una «decla‐
ració d’intencions». Cal destinar-hi els recursos necessaris i
vetllar perquè tota la gent que participa en la seva construcció i
desenvolupament estigui reconeguda i protegida; especialment
aquelles persones que són la part més fràgil —i alhora més vi‐
sible— de la cadena i que han patit i pateixen una situació de
vulnerabilitat: els artistes i les artistes.
La cultura és segura perquè és el lloc íntim d’aixopluc de
les persones. L’espai que ningú no pot envair. La riquesa que
ningú no pot prendre’ns. La clau per a trobar la nostra valentia,
la nostra força, la nostra integritat.
La cultura és segura, també, perquè preserva la nostra me‐
mòria col·lectiva i ens la posa al davant. Ara mateix travessem
aquesta època marcada per un virus que encara no coneixem
prou per a poder erradicar totalment, i ens veiem amb l’obliga‐
ció de modi car i prescindir de part de la nostra vida social. És
al nostre abast donar-li la volta a aquesta situació d’aïllament i
transformar la solitud en coneixement del propi jo. Apro tar per
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comunicar-nos més amb qui som i descobrir-nos cada vegada
més immunes a vells virus que sí que coneixem: les ideologies
autoritàries i dictatorials, els comportaments abusius, la manca
d’ètica i la por que ens vol frenar a l’hora d’enfrontar-nos-hi.
La cultura és segura, nalment: segura de si mateixa per a
continuar essent un mirall on re ectir totes les nostres febleses
i grandeses, com a individuals i com a societat; per a continuar
explicant la nostra història, les nostres històries, esperonant la
imaginació i la creativitat inherents a qualsevol ésser humà, i
propiciant així els canvis cap a un món més lliure, més just i
més sa.
La cultura som nosaltres. #NosaltresSomElTeatre
Dia Mundial del Teatre 2021
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Treballadors de la Cultura en una nova
protesta davant del Departament de
Cultura. Foto: Pau Cortina (ACN)

Aplaudint amb sabates de ball en la protesta per
reclamar la reobertura de les escoles de dansa al
Balcó del Mediterrani de Tarragona. Foto: Mar Rovira
(ACN)

La cultura com a bé necessari
Un recent estudi sobre l’economia de la cultura i la creati‐
vitat abans i després de la covid-19 elaborat per l’Agrupació
Europea de Societat d’Autors i Compositors (GESAC), mostra
que les indústries culturals han perdut «més que la del turis‐
me i quasi tant com la del transport aeri». Les arts escèniques
i la música, amb pèrdues del 90% i el 70% respectivament,
són les més afectades. Veiem, doncs, com un dels sectors
més perjudicats per la pandèmia és el cultural. L’actual situa‐
ció castiga els artistes i els treballadors d’aquesta indústria on
moltes persones hi treballen i moltes famílies s’hi guanyen la
vida. Però no és només la part econòmica que en surt greu‐
ment afectada. Darrere el procés creatiu hi ha talent i una in‐
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versió en esforç i temps per part dels creadors que no ens po‐
dem permetre perdre. En sortim perjudicats també la resta de
la ciutadania que necessitem i gaudim el fet cultural en la
nostra quotidianitat. Mentre el Govern a rma que és un bé
essencial, mentre el sector s’ha adaptat a les restriccions d’a‐
forament, seguretat i toc de queda, la cultura no s’ha vist re‐
coneguda com un element fonamental de l’estat del benestar.
Des d’aquí insistim de nou en el reconeixement pràctic del
que en teoria ja s’ha admès: la cultura és un bé necessari,
imprescindible, ens unim al clam del sector i ens solidaritzem
amb les seves justes reivindicacions.
LES NOTÍCIES DE LLENGUA I TREBALL
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SORPRÈN-TE!

APROFITA ELS TEUS DESCOMPTES!
1) Introdueix al buscador
«DESCOMPTES UGT DE CATALUNYA»
2) Entra a CREAR UN COMPTE
i registra-t’hi
3) Un cop registrat,
gaudeix de tots els descomptes

PER PORTAR TOTS ELS DESCOMPTES
AL TEU MÒBIL,
UN COP T’HAGIS REGISTRAT:
1) Entra a l’App Store o a Google Play, descarrega
l’aplicació
CLUB AHORRO VIP DISTRICTE
al teu telèfon
2) Introdueix el nom d’usuari i contrasenya
que has creat per a
DESCOMPTES UGT DE CATALUNYA
3) ENHORABONA, ja tens tots els descomptes
disponibles al teu mòbil!

LOMLOE i formació professional:
la feina del matalafer, «fer i desfer»
Guillermo Martí Peris, Tècnic Especialista en FP, professor tècnic d’FP
i vicesecretari general d’UGT- País Valencià

E
Les Cases del Poble seran
les primeres escoles per a
xiquets i adults on la UGT
ensenya a llegir, a escriure
a una població amb més
d’un 80% d’analfabets.
També seran els primers
centres de formació
professional on s’aprenen
o cis i treballs bàsics per
a homes i dones
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n 1888, 47 societats
obreres funden la UGT a
Barcelona per a defen‐
sar les seues condicions
de treball. Amb les quo‐
tes dels treballadors i les treballado‐
res, en ciutats i pobles es compren
solars i es construeixen les Cases del
Poble, per a disposar de centres pro‐
pis que serveixen per a diferents ns:
centre de cultura, escola, economat,
centre de salut, etc. En eixa època l’e‐
ducació és per als rics i està en mans
de l’església, no existeix l’escola públi‐
ca, i les Cases del Poble seran les pri‐
meres escoles per a xiquets i adults
on la UGT ensenya a llegir, a escriure a
una població amb més d’un 80%
d’analfabets. També seran els primers
centres de formació professional on
s’aprenen o cis i treballs bàsics per a
homes i dones.
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D’esta manera des de fa 132 anys
hem donat suport a la defensa de l’FP,
que sempre ha sigut la nostra prioritat,
conscients de la importància que té i
mereix, convençuts que la seua cor‐
recta adequació i funcionament millo‐
raren la preparació i quali cació de
totes les persones. És per això, que
UGT propugna el dret de l’FP per a to‐
tes i tots els joves, les treballadores i
els treballadors desocupats i en actiu.

Societat

En els últims mesos ha passat desapercebuda una greu modi cació que es planteja en
la nova llei d’educació que afecta el cos de professores i professors tècnics de
formació professional (PTFP), que són qui imparteixen les pràctiques en els graus
mitjans i superiors d’FP en els instituts
En els últims mesos la classe polí‐
tica ha estat enfrontada amb l’aprova‐
ció dels pressupostos i amb la huitena
llei d’Educació, la LOMLOE, i en el fra‐
gor d’eixa batalla legislativa ha passat
desapercebuda una greu modi cació
que es planteja en la nova llei d’edu‐
cació que afecta el cos de professores
i professors tècnics de formació pro‐
fessional (PTFP), que són qui impartei‐
xen les pràctiques en els graus mitjans
i superiors d’FP en els instituts. On en
la disposició addicional onzena decla‐
ra a extingir el cos de PTFP i trosseja el
seu professorat en dos grups. Qui te‐
nen títol universitari és premiat i pro‐
mocionat al cos superior de professors
de secundària amb un major salari, es
jubilen abans i amb millor pensió. I
qui no tenen títol universitari són de‐
gradats i declarats a extingir, no pro‐
mocionen, se’ls perjudica en les seues
condicions laborals i salarials.

Societat

Al mateix temps es crea un proble‐
ma per als funcionaris interins on no
hi havia, ja que des de l’aprovació de
la LOMLOE els nous professors de
pràctiques hauran de ser titulats uni‐
versitaris per a poder presentar-se a
les oposicions. Un despropòsit per a
les especialitats, per exemple, de per‐
ruqueria i estètica, cuina i pastisseria,
manteniment de vehicles i màquines,
patronatge i confecció, serveis de res‐
tauració, soldadura, etc. Si al nostre
alumnat li exigim que han d’adquirir
les competències professionals per a
desenvolupar un determinat o ci, no
seria lògic demanar-les als seus pro‐
fessors? O la idea nal és transformar
el professorat que imparteix mòduls
(assignatures) pràctics, en professors
especialistes low cost, que es contrac‐
ten per hores en obra i servei, amb
una retribució encara més baixa que
un PTFP, sense triennis ni sexennis,
sense veu ni vot en el claustre, preca‐
ris, sense estabilitat a imatge i sem‐
blança de les professores i els
professors associats d’universitat.
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Com veiem, el cos de PTFP es des‐
ballesta obviant a més el sacri ci rea‐
litzat en el seu temps lliure per part de
tot este professorat de pràctiques d’FP,
que és el que més es forma i autore‐
cicla de tot el sistema educatiu a cau‐
sa del ràpid desenvolupament
tecnicodigital. Una professora o un
professor de pràctiques d’FP de me‐
cànica o informàtica el que explicava
fa trenta anys és prehistòria. Este pro‐
fessorat, que ha anat integrant eixos
avenços tècnics amb el seu esforç
personal impagable perquè el temari
del BOE es queda obsolet fa decennis,
i que s’ha adaptat a la inaturable
transformació digital, a l’evolució tec‐
nològica, és a dir, la quarta revolució
industrial, el big data o la indústria
4.0. A eixe esforçat professor ara li di‐
em que perdrà el temps que havia
d’haver estudiat una carrera universi‐
tària de qualsevol cosa per a cobrir
l’expedient. Té el mateix si t’has con‐
vertit en un geni de la robòtica, o una
crac en energies renovables, si no vas
tindre la precaució de cobrir-te l’es‐
quena amb un títol universitari, ara se‐
ràs degradat.
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Afectats i afectades

Antecedents

Es calcula que actualment hi ha
prop de 40.000 PTFP entre funcionaris
de carrera i funcionaris interins en tota
Espanya. Com veiem, el con icte està
servit si l’equiparació retributiva no es
fa per a tot el professorat sense discri‐
minar a ningú, es restitueix la mobilitat
per concurs de trasllats i es resol el
tema de l’accés dels titulats en FP a
les oposicions. A la Comunitat Valenci‐
ana hi ha uns 4.000 PTFP en l’educa‐
ció pública dels quals prop del 50%,
uns 2.000, tenen titulacions no uni‐
versitàries de Mestratge Industrial, Tèc‐
nic Especialista en FP-2 i Tècnic de
Grau Superior. Com som el 10% de
l’Estat, això suposa que es marginarà
uns 20.000 professors en tot l’Estat. A
este muntant caldrà sumar i quanti ‐
car els titulats d’FP que imparteixen
pràctiques en l’educació concertada.

Esta qüestió ja es va plantejar fa
trenta anys amb la LOGSE, quan els
legisladors universitaris van intentar
digni car l’FP elevant els requisits aca‐
dèmics del seu professorat en dema‐
nar que anaren universitaris. Aleshores
van declarar a extingir el cos de Mes‐
tres de Taller, i van crear el cos de PTFP
amb el requisit d’accés de diplomat o
enginyer tècnic, deixant tres transitòri‐
es per a presentar-se amb títol d’FP i
sense títol universitari. Després de vuit
llargs anys de mobilitzacions, con icte
laboral amb la pressió del professorat,
de la Federació d’Educació (FETEUGT), i la realitat laboral va permetre
que aquests magní cs professionals
es mantingueren a les seues aules i
tallers. Es van aconseguir dues soluci‐
ons a través del Reial decret
777/1998, d’una banda es van donar
altres tres transitòries més per a poder
presentar-se a oposicions amb el títol
d’FP per als professors i les professo‐
res que van acreditar dos anys d’expe‐
riència docent (es va eliminar
l’experiència laboral). Després en
2004 s’aconseguiria una altra transi‐

El con icte està servit si
l’equiparació retributiva no
es fa per a tot el
professorat sense
discriminar a ningú, es
restitueix la mobilitat per
concurs de trasllats i es
resol el tema de l’accés
dels titulats en FP a les
oposicions
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tòria de gràcia, en total 3+3+1. I La
segona solució va ser reconéixer l’e‐
quivalència de títols d’FP a l’efecte de
docència en 10 de les 30 especiali‐
tats de PTFP. El MEC va començar la
negociació amb l’equivalència de 6
especialitats, FETE-UGT va demanar
l’equivalència de totes i després de
dos anys durs de negociació i de 453
articles de premsa sobre el tema, es
va aconseguir l’equivalència de deu
especialitats que han respectat totes
les lleis d’educació: LOCE 2002, LOE
2006, LOMCE 2013, ns al dia de hui
que ha tornat a esclatar el con icte.
Ara, trenta anys després, en un pa‐
ís que sempre emmalalteix de memò‐
ria històrica, tornem a cometre els
mateixos errors i altres polítics univer‐
sitaris tornen la faena del matalafer de
«fer i desfer». A la no trobaran llicen‐
ciats quali cats per a impartir les
pràctiques, i la realitat laboral els por‐
tarà a haver d’admetre que determi‐
nades
habilitats, destreses
i
coneixements no requereixen el pas
per la universitat, sinó per l’FP i el món
del treball.

Societat

Un legislador valent i que entenga l’FP hi haguera
apostat per crear un nou cos únic de professores i
professors d’FP que englobe a tot el professorat que
imparteix classes d’FP, amb els mateixos drets i les
mateixes obligacions, ja que estan en els mateixos
instituts i amb el mateix alumnat
La història es repeteix i el Ministeri
torna a discriminar a qui no té un títol
universitari, com ja es fa per exemple
per a ser catedràtic o inspector d’edu‐
cació. Un legislador valent i que en‐
tenga l’FP hi haguera apostat per crear
un nou cos únic de professores i pro‐
fessors d’FP que englobe a tot el pro‐
fessorat que imparteix classes d’FP,
amb els mateixos drets i les mateixes
obligacions, ja que estan en els matei‐
xos instituts i amb el mateix alumnat.
Amb títols d’accés adaptats a les ne‐
cessitats docents de cada especialitat
i que ja estan en el RD dels títols d’FP
que existeixen. Per al soldador títols
d’FP i per a l’informàtic títols universi‐
taris. Resolent el problema d’arrel
abans que el professorat es dividisca,
s’enfronte, comencen les mobilitzaci‐
ons i els recursos en els tribunals de
justícia.

Societat

El debat està obert, volem una FP
més teòrica amb més titulats universi‐
taris, o volem una FP més pràctica
com ens demanen els empresaris,
amb més titulats d’FP que a més pro‐
vinguen del món del treball? La nostra
FP hauria de tindre els millors. Però no,
s’ha optat per marginar els professors
en una titulitis absurda per a un àmbit
docent que hauria de perseguir l’ex‐
cel·lència formativa laboral i no l’aca‐
dèmica.

El debat està obert, volem
una FP més teòrica amb més
titulats universitaris, o volem
una FP més pràctica com ens
demanen els empresaris,
amb més titulats d’FP que a
més provinguen del món del
treball?
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A més este debat està llançant un
pèssim missatge a pares, mares i
alumnat, si volem que s’aposte per
esta via formativa, quan es nega el re‐
coneixement del títol d’FP als seus
propis docents. Esta degradació públi‐
ca davant tota la societat que el títol
d’FP no val, i que si vols tindre unes
millors condicions laborals i salarials
has de tindre un títol universitari, és
d’una gravetat increïble i de miopia
política terrible. Com veiem, a la clas‐
se política se’ls ompli la boca de fer
costat a l’FP, però en realitat ni la valo‐
ren, ni l’entenen, ni la posen en valor,
així no anem bé. És necessari no
«desfer» allò aconseguit, i «fer» una FP
sòlida, que s’ha de construir amb el
seu professorat i no en la seua contra,
i esperem que l’anunciada Llei d’FP
resolga aquest greu problema.
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Programari lliure per a una societat
oberta i participativa
Lina Ceballos i Alexander Sander, Free Software Foundation Europe

A

vui dia les tecnologies
digitals conformen una
part crucial de la infra‐
estructura dels estats
moderns. Les adminis‐
tracions públiques s’enfronten a nous
reptes per garantir societats més
transparents, e cients i inclusives. El
programari està tenint un paper im‐
portant en les estratègies que les ad‐
ministracions estan adoptant per fer
front a tots aquests reptes. Els estu‐
dis han demostrat que es troben en‐

tre els compradors més importants
de béns i serveis de tecnologies de la
informació, i representen ns a un
27% dels ingressos de les empreses
de programari.1 Per aquest motiu, el
debat sobre el tipus de programes
que utilitza l’administració és essen‐
cial, i establir sistemes ables i una
sobirania digital en la infraestructura
digital pública ha de ser una prioritat.
El 2017, la Free Software Foun‐
dation Europe (fundació de progra‐
mari lliure d’Europa) va iniciar la

campanya «Diners públics? Codi pú‐
blic!»2, una iniciativa que reivindica
que el programari nançat i desenvo‐
lupat pel sector públic es posi a dis‐
posició de tothom sota una llicència
lliure denominada codi obert. Si els
diners són públics, el codi produït
també ha d’estar l’abast de la ciuta‐
dania. Fins avui, aquesta campanya
ha estat secundada per més de du‐
es-centes organitzacions i administra‐
cions, i més de trenta mil persones.

1 Nagle, Frank. Government Technology Policy, Social Value, and National Competitiveness, 2019.
https://hbswk.hbs.edu/item/government-technology-policy-social-value-and-national-competitiveness
2 https://publiccode.eu/
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Per què han d’utilitzar el
programari lliure les
administracions?
Els arguments en suport de la de‐
manda «Diners públics? Codi públic!»
es basen en les quatre «llibertats» que
ofereix el programari lliure: llibertat per
fer ús del programari per a qualsevol
propòsit, llibertat per estudiar el seu
codi sense restriccions, llibertat per
millorar-lo i llibertat per compartir
qualsevol de les millores. L’absència
de qualsevol d’aquestes llibertats el
transformen en un programari «de
propietat» o «no-lliure».
El programari de propietat es ca‐
racteritza per les condicions restricti‐
ves segons les quals tan sols el
proveïdor té l’accés al codi font.
Aquest «espai tancat» porta un munt
de problemes de seguretat, la manca
d’interoperabilitat3 i una forta depen‐
dència a un únic proveïdor —conegu‐
da com a vendor lock-in,4 «bloqueig
del proveïdor». També comporta un
augment del cost i obstacles a l’hora
de canviar a un altre proveïdor. El blo‐

queig del proveïdor és un problema
creixent no tan sols en la nostra vida
diària, sinó també per a les adminis‐
tracions públiques.
D’altra banda, el programari lliure
millora la sostenibilitat en les admi‐
nistracions públiques gràcies a la reu‐
tilització del codi existent: aporta
l’avantatge de compartir codi i cost
amb altres institucions i enforteix la
sobirania digital en tenir un control del
programari de què fan ús, fet que per‐
met que els fons públics s’inverteixin
de manera més e cient.
Entre altres bene cis del progra‐
mari lliure, destaquen:
Estalvis de costos de llarga dura‐
da: les aplicacions similars no han de
ser programades des de zero perquè
el seu codi font es podria reutilitzar i
adaptar amb llibertat. En treballar
amb altres socis, el cost i l’experiència
es pot compartir amb la creació d’un
ecosistema col·laboratiu entre admi‐
nistracions. Les noves incorporacions
no han de «reinventar la roda» una i
altra vegada.

Suport a l’economia local: les
empreses locals poden participar en
el desenvolupament d’un programari
addicional que pot impulsar el creixe‐
ment de les petites i mitjanes empre‐
ses. Es pot evitar la dependència de
fabricants individuals, el bloqueig del
proveïdor i terminis de llicències res‐
trictives.
Rendibilitat per a la ciutadania:
el programari nançat amb els diners
dels contribuïdors constitueix un bé
públic i, de la mateixa manera que
altres com carreteres, escoles o
hospitals, també ha d’estar disponible
al públic.
Transparència per defecte: el codi
obert és més auditable. Les llicències
de programari lliure permeten revisions
de seguretat fetes per entitats inde‐
pendents, cosa que permet uns ser‐
veis governamentals més transparents.
Aquesta transparència té, sens dubte,
un efecte positiu en la con ança de la
ciutadania cap a la infraestructura di‐
gital governamental.

3 «Capacitat que tenen les administracions públiques per a compartir i reutilitzar la informació de què disposen en els seus sistemes i en els procediments als quals donen suport, per
a assolir uns objectius comuns i possibilitar l'intercanvi d'informació i coneixements entre aquests sistemes». (Cercaterm, TERMCAT)
4 «Què és el ‹vendor lock-in› en cloud computing i com eliminar aquest risc», https://www.ilimit.com/ca/blog/vendor-lock-in-eliminar-aquest-risc/ (Ilimit.com, 15.10.2020)
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Barcelona com a model
Cinc administracions ja han donat
suport a la crida «Diners públics? Co‐
di públic!» i s’han manifestat oberta‐
ment sobre els bene cis d’utilitzar el
programari lliure. Tres són espanyoles:
el Parlament d’Astúries, l’Ajuntament
de Benigànim i l’Ajuntament de Bar‐
celona. La ciutat ha estat la primera a
unir-s’hi i és un model destacat a Eu‐
ropa en la seva implementació. Barce‐
lona està treballant activament en una
agenda de «ciutat intel·ligent» que di‐
buixa una remodelació de les infraes‐
tructures i les tecnologies posant les
necessitats de la ciutadania al capda‐
vant. Des de 2017, s’ha compromès a
invertir en el programari lliure el 70%
del pressupost anual destinat al seu
desenvolupament.5
Un exemple d’aquest compromís
és una plataforma anomenada Deci‐
dim, basada en un projecte de pro‐
gramari lliure similar a l’utilitzat per
l’Ajuntament de Madrid, Consul, que
involucra milers de ciutadans i ciuta‐
danes i els atorga el poder de suggerir
accions i qüestions polítiques. Aques‐
tes plataformes proporcionen una ei‐
na ciutadana per debatre, assistir a
reunions i crear propostes amb la
nalitat de millorar la vida a la seva

5
6
2
8
9
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ciutat. Més de nou mil iniciatives in‐
troduïdes a través de Decidim ja s’han
convertit en polítiques públiques i la
ciutadania pot vigilar activament com
es duen a terme.6
La plataforma anima la ciutadania
a participar més activament en els
processos democràtics, a més de
construir una coordinació social sòlida
per a l’acció col·lectiva. En altres pa‐
raules, empodera les persones a con‐
vertir-se en agents actius en les seves
comunitats de manera independent
de les administracions públiques.
DECODE (Decentralised Citizens
Owned Data Ecosystem), ‘descodi ‐
ca», és un altre projecte pilot que Bar‐
celona ha impulsat per enfortir la seva
sobirania digital. Finançat pel progra‐
ma «Horitzó 2020 de la Unió Europe‐
a», desenvolupa eines pràctiques per
gestionar la recollida i l’emmagatze‐
matge de dades en línia. Assegura
que les dades són segures i anòni‐
mes, per garantir que ciutadanes i ciu‐
tadans puguin decidir quines
informacions personals volen mante‐
nir de forma privada i quines volen
compartir com un bé públic.
Barcelona és un exemple de com
una ciutat pot democratitzar les dades
i la tecnologia amb normes digitals
ètiques.

Programari lliure a la Unió
Europea
Cada vegada més estats membres
de la UE implementen guies per a l’ús
de llicències de programari lliure a
l’administració pública. Alguns governs
ns i tot han iniciat propostes legislati‐
ves. El 2004, per exemple, la regulació
italiana per a la compra pública de
programari especi cava que les admi‐
nistracions públiques havien d’incloure
la consideració de programari lliure en
l’adquisició. El 2016, el govern d’Hon‐
gria, com l’Ajuntament de Barcelona,
va xar l’objectiu de reduir un 60% l’ús
de programari de propietat en la seva
governança electrònica.7
Entre altres esforços en l’àmbit
d’Europa, la Comissió Europea, el 21
d’octubre de 2020, va publicar «Estra‐
tègia Codi Obert: Pensa obertament»,
una sèrie de directrius per aconseguir
els objectius de l’Estratègia Digital glo‐
bal de la Comissió, i d’aquesta manera
contribuir al programa Europa Digital.
Com va dir la Comissió, l’estratègia es
guia per sis principis: «pensar oberta‐
ment, transformar, compartir, contribuir,
assegurar, mantenir el control».8
L’objectiu principal és reforçar la
sobirania i la independència digital
europea, a més d’establir estàndards
centrats clarament en la tecnologia i la
infraestructura de dades, per donar a
la ciutadania, a les empreses i als go‐
verns el control sobre la transformació
digital.9
Encara que la Comissió és ambici‐
osa en l’ús futur del programari lliure, a
la nova estratègia li falten objectius es‐
pecí cs, normes sòlides i un compro‐

https://ajuntament.barcelona.cat/digital/sites/default/ les/LE_MesuradeGovern_EN_9en.pdf
https://docs.decidim.org/en/whitepaper/decidim-a-brief-overview/
https://www.csis.org/analysis/government-open-source-policies
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/open-source-software-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe- t-digital-age/shaping-europe-digital-future_en
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mís clar en la seva utilització: repeteix
les activitats i els compromisos anteri‐
ors, massa poc per a una nova estra‐
tègia en si mateixa.
Respecte als mètodes de treball de
la Comissió, no hi ha canvis reals, a
part de l’establiment d’una «petita o ‐
cina del programa de codi obert» que
vol actuar com a facilitadora de les ac‐
tivitats per trobar un punt intermedi en‐
tre l’administració interna i les activitats
externes, així com tampoc de neix ni
promou cap estratègia de «codi intern»
que ni tan sols està connectada a una
publicació amb llicència de programari
lliure.
A més, no hi ha un pla clar sobre
com evitar els vendor lock-ins i la de‐
pendència forta de venedors propieta‐
ris. Una investigació feta pel grup de
periodistes anomenats «Investiga Euro‐
pa» demostra que, malauradament,
existeix una dependència enorme de
les administracions europees cap a Mi‐
crosoft pel que fa a les tecnologies de
la informació. El seu sistema operatiu i
aplicacions d’Of ce, per exemple, Of ce
Suites, Of ce 365 i Outlook, són les
més utilitzades als serveis públics, amb
un sistema de llicències que té un cost
de milions d’euros per als pressupostos
públics anuals, sense parlar de les cos‐
toses actualitzacions necessàries per
tancar els forats de seguretat dels seus
programes obsolets. Aquesta investiga‐
ció conclou que les conseqüències d’a‐
questa dependència inclouen posar en
alt risc la informació personal de la ciu‐
tadania ns a minar la legislació euro‐
pea de contractació i competitivitat, a
més de l’aclaparadora in uència políti‐
ca de la corporació que afavoreix les in‐
terdependències personals.10

Resum
La tecnologia té un paper cada ve‐
gada més important en tots els aspec‐
tes de les nostres vides i és crucial
assegurar-nos que sigui per empoderar
i no per restringir. Per tant, el programari
que s’utilitza en la modernització de la
nostra societat ha de garantir la nostra
llibertat per defecte. És important estar
atents al fet que els bene cis del pro‐
gramari lliure exposats en aquest article
no són tan sols una qüestió d’interès
per a les nostres administracions públi‐
ques i la seva infraestructura digital.
També és un tema que afecta les per‐
sones individuals i altres organitzaci‐
ons. Estalviar costos, evitar el bloqueig
del proveïdor, una competició més justa
i un ecosistema col·laboratiu són actius
que bene cien les empreses i la socie‐
tat civil. També cal esmentar l’impacte
positiu que pot tenir en la construcció

d’una societat més democràtica, inclu‐
siva i sostenible.
Una aplicació feta amb llicència
de programari lliure té bene cis per a
les nostres dinàmiques privades i pú‐
bliques. És per això que és molt im‐
portant que nosaltres, com a usuaris
de tecnologia i ciutadania activa, de‐
fensem un entorn digital més lliure.
Una part d’aquesta demanda és que
el programari que es desenvolupa
amb diners públics estigui disponible
públicament amb una llicència de
programari lliure. Si més individus, or‐
ganitzacions i, és clar, administracions
públiques utilitzen programes lliures,
la nostra infraestructura digital serà
més transparent, inclusiva i sosteni‐
ble. Per tot plegat, el programari lliure
ha de ser, al capdavall, l’opció per de‐
fecte per a una societat moderna i in‐
novadora.

10 https://www.investigate-europe.eu/en/2017/europes-dire-dependency-on-microsoft/
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Violències masclistes en línia: internet
serà feminista o no serà
Avalot – Joves de la UGT de Catalunya. Imatges d’Openmoji

C

ada dia la nostra socie‐
tat es desenvolupa
amb més presència en
l’esfera virtual. La inter‐
acció digital cada vega‐
da és més elevada i el patriarcat s’ha
fet un lloc en l’esfera digital, de mane‐
ra que els abusos, l’assetjament i les
múltiples violències han trobat altres
formes i mecanismes d’adaptar-se i
manifestar-se.
Un dels factors que caracteritza la
violència masclista digital a la xarxa
és l’anonimat, que fa que sigui molt
més difícil perseguir els autors; la xar‐
xa és un espai d’impunitat on sembla
que tot està permès. D’aquesta ma‐
nera, el que podrien semblar eines per
garantir l’aprenentatge i l’enriquiment
personal, s’han convertit en espais on
les realitats i estructures socials que‐
den plasmades i, per tant, en espais
que contenen violències masclistes.

2. El 40% de les agressions són co‐
meses per persones conegudes de
les víctimes i el 30% per persones
desconegudes.
3. Hi ha tres per ls principals de do‐
nes que pateixen aquesta forma
de violència:
• Dones que tenen una relació
íntima on ja pateixen violència

Violència masclista a l’entorn
digital
La violència masclista en línia es
de neix com els «actes de violència
de gènere comesos, instigats o agreu‐
jats, en part o totalment, per l'ús de
les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (TIC), plataformes de
xarxes socials i correu electrònic; que
causen mal psicològic i emocional, re‐
forcen els prejudicis, danyen la repu‐
tació, causen pèrdues econòmiques i
plantegen barreres en la participació
en la vida pública, i poden conduir a
formes de violència sexual i altres for‐
mes de violència física»1.
Segons l’Associació per al Progrés
de les Comunicacions, s’observen cer‐
tes tendències a escala mundial amb
relació a les violències masclistes en
línia que ens serveixen per contextua‐
litzar aquest fenomen:
1. Les dones joves d’entre 18 i 30
anys són les més vulnerables en
els espais digitals.

• Dones professionals que parti‐
cipen en espais de comunica‐
ció (periodistes, investigadores,
activistes, divulgadores i artis‐
tes)
• Dones supervivents de violèn‐
cia física o sexual

Radiogra a de les tipologies
de violències en línia
Les violències masclistes en línia
són sovint una extensió de la violència
masclista que ens trobem en el dia a
dia i que pren formes com la violència
domèstica, l’assetjament sexual o
atacs per raó de gènere i/o sexe.

1 Association for Progressive Communications: Technology-related violence against women, A brie ng paper. 2015
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L’any 2015 l’Internet Governance
Forum va reconèixer i categoritzar les
violències masclistes online, que les
podríem resumir en les següents fa‐
mílies:
Violació de la privacitat
• Accés, ús i manipulació de dades
privades sense consentiment. Això
es pot fer crackejant els comptes
personals, robant contrasenyes,
utilitzant identitats robades, acce‐
dint als dispositius d’altres perso‐
nes que tenen comptes d’usuari
oberts, etc.
• Agafar, utilitzar, manipular i difon‐
dre imatges o contingut privat sen‐
se consentiment. Això inclou el
sexspreading (pornodifusió no
consentida)
• Difondre informació personal que
pugui identi car una persona sen‐
se el seu consentiment, també co‐
negut com a doxing. Això pot ser
utilitzat per identi car la dona en
el món «real» i facilitar que sigui
assetjada fora d’Internet
• Contactar i assetjar familiars, ami‐
gues i conegudes per obtenir ac‐
cés a la víctima
Vigilància i monitoratge
• Monitoratge, seguiment i/o vigi‐
lància d’activitats online i of ine.
• Ús d’spyware o keyboard loggers
sense el consentiment de la usuà‐
ria
• Ús de GPS o programari geoloca‐
litzador per rastrejar els moviments
d’una dona sense el seu consenti‐
ment
• Assetjament

Societat

Perjudicar la reputació o la
credibilitat
• Esborrar, enviar o manipular cor‐
reus electrònics i/o contingut sen‐
se consentiment
• Crear i compartir dades personals
falses amb la intenció de danyar la
reputació
• Manipular i crear fotogra es i/o ví‐
deos falsos
• Robatori d’identitat
• Divulgació d’informació privada
(sensible i/o controvertida) per
danyar la reputació d’algú
• Fer comentaris o publicacions
ofensives i despectives destinades
a fer malbé la reputació
Assetjament que pot anar
acompanyat d’assetjament of ine
• Assetjament cibernètic a través de
missatges no desitjats
• Amenaces de violència, violència
•
•

•
•

•
•
•
•

sexual i/o física
Comentaris abusius
Enviament i recepció de missatges
no sol·licitats amb material sexual
explícit
Incitació a la violència física
Discursos d’odi, publicacions en
xarxes socials o correus electrò‐
nics, sovint enfocats al gènere o la
sexualitat
Contingut en línia que retrata les
dones com a objectes sexuals
Ús de comentaris sexistes i/o in‐
sults
Ús d’imatges indecents o violentes
per degradar les dones
Abusar i/o avergonyir dones per
expressar opinions no normatives,
per no estar d’acord amb altres
usuaris (sovint homes) o per re‐
butjar oferiments sexuals
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• Inducció al suïcidi o exaltació del
feminicidi
Amenaces directes i/o violència
• Trà c de dones mitjançant l’ús de
la tecnologia, inclòs l’ús de la tec‐
nologia per a la selecció i plani ‐
cació de víctimes (agressions
sexuals plani cades)
• Xantatge sexual i extorsió
• Robatori d’identitat, diners o pro‐
pietats
• Suplantació d’identitat que des‐
emboca en una agressió física
Atacs dirigits a comunitats
• Hackejar llocs web, xarxes socials
o comptes de correu electrònics
d’organitzacions i comunitats amb
intenció maliciosa
• Vigilància i monitoratge de les ac‐
tivitats de les membres de la co‐
munitat
• Amenaces directes de violència a
les membres de la comunitat
• Assetjament especí c quan es tria
un grup de persones com a objec‐
tiu per intimidar i violentar
Cal tenir en compte que totes
aquestes pràctiques, que s’han dividit
en categories, no són mútuament ex‐
cloents i en molts casos ens trobem
que són violències interdependents
que s’utilitzen de manera conjunta
contra la mateixa víctima i en el ma‐
teix context.
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dones de la xarxa no se sentin segu‐
res i vegin limitada la seva llibertat so‐
cial i relacional.

Els efectes de les violències
masclistes en línia
Les violències masclistes en línia,
com també les violències masclistes
of ine, són una forma extrema de do‐
minació patriarcal que impacten en
els drets més bàsics de les dones i en
la seva capacitat de crear identitats i
formar part de les interaccions soci‐
als.
Així, els efectes de les violències
masclistes en línia sovint són molt
semblants als de les violències mas‐
clistes tradicionals. Des de danys psi‐
cològics (depressió, ansietat o por)
ns a l’aïllament social (allunyament
de la vida pública, ns i tot de famili‐
ars i amistats), passant per pèrdues
econòmiques derivades d’acomiada‐
ments o di cultats en la cerca de fei‐
na.
Però les violències masclistes en
línia també tenen conseqüències prò‐
pies, com pot ser l’autocensura social
o la restricció de l’activitat online, per
la pèrdua de con ança en la seguretat
de les xarxes socials.
L’informe de l’advocada penalista
Laia Serra Perelló per a Pikara Magazi‐
ne (2018) també assenyala altres
danys com són la limitació de la mo‐
bilitat i la di cultat de participar en els
espais en línia i fora de línia. És im‐
portant tenir en compte que les vio‐
lències en l’entorn digital tenen un
impacte comunitari, ja que fan que les
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policia o al jutjat. De fet, més del 40%
no es planteja que la denúncia sigui
una possibilitat; el 44,95% perquè no
ho consideraven important, el 30,28%
perquè desconeixia estar patint un
delicte i l’últim 17,43% perquè no sa‐
bien on acudir. Així doncs, la descon ‐
ança en la llei i la desinformació fan
que moltes de les violències masclis‐
tes en línia quedin impunes.
Però què cal tenir en compte per
denunciar les violències online?

La justícia ens protegeix?
El Codi Penal estableix una sèrie
de delictes, però com passa sovint la
legislació va sempre una mica per
darrere la societat i no protegeix adi‐
entment les víctimes, ja que no inclou
totes les formes de violència masclis‐
ta digital.
Els delictes més freqüents al món
digital i que queden recollits al Codi
Penal són els següents:
• Amenaces
• Coaccions
• Assetjament (stalking)
• Revelació de dades
• Ciberseducció de menors (child
grooming)
• Injúries i calúmnies
• Sabotatge i danys informàtics
• Delicte contra la integritat moral
• Incitació a l’odi
Com veiem, sí que preveu alguns
delictes de caràcter digital, però no in‐
corpora la totalitat de les violències
masclistes reconegudes.
Aquesta desprotecció és un dels
motius pels quals, segons Calala Fon‐
do de Mujeres, només el 12,5% de
les dones víctimes de violències mas‐
clistes online van denunciar davant la
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La importància de conservar
l’evidència
Un dels projectes nascuts com a
resposta a la xacra que pateixen mol‐
tes dones en l’entorn digital és Acoso.
Online, una eina que actua com a faci‐
litadora d’informació sobre el sexspre‐
ading (publicació no consentida
d’imatges i vídeos sexuals o eròtics) i
que proveeix tot un seguit de consells
sobre com portar davant la justícia
aquests casos de violència masclista.
Una de les coses que cal tenir en
compte és que el sistema espanyol no
permet la denúncia anònima, la qual
cosa fomenta l’absència de con den‐
cialitat i suposa un hàndicap per a
moltes dones que tenen por de les
possibles conseqüències.
En molts delictes comesos mitjan‐
çant les tecnologies digitals, la fugaci‐
tat dels continguts acostuma a ser un

Societat

impediment perquè les denúncies
prosperin, i els agressors ho saben i és
per això que fan desaparèixer les pro‐
ves. Hem de ser conscients que tant per
denunciar davant la justícia, com per
fer-ho directament en les plataformes
de xarxes socials, és molt important re‐
collir i conservar de la forma més de‐
digna i completa l’evidència dels fets.
Existeixen diferents aplicatius que
analitzen les dades que s’han estat pu‐
blicant a les xarxes i poden ns i tot ar‐
ribar a localitzar com s’han iniciat els
fets (un tuit denigrant, per exemple), ai‐
xò fa que puguem provar la violència
patida i oferir elements que evidenciïn
les agressions.
Si bé és cert que la responsabilitat
de preservar les evidències no hauria
de recaure sobre les víctimes, en la
pràctica és aconsellable anar docu‐
mentant i sistematitzant les proves dels
atacs rebuts. Tot i no denunciar en
aquell moment, aquestes evidències
poden demostrar més endavant la rei‐
teració de conductes.

L’autodefensa feminista com
a resposta
Davant el creixement de les violèn‐
cies masclistes en línia i el sentiment
de desprotecció, és important que en‐
tre totes fem de les xarxes socials un
lloc més segur per a totes i en mini‐
mitzem els riscos existents.

Societat

Des del col·lectiu Donestech i el
moviment feminista, es proposen un
seguit de recomanacions que poden
actuar com a escut i inhibidor davant
les violències masclistes en línia:
1. Protegeix-te tu i els teus disposi‐
tius electrònics: recorda actualitzar
els teus programes i instal·lar anti‐
virus per protegir les teves dades.
2. Sigues conscient de les dades: a
internet les nostres dades queden
emmagatzemades i no tenir-ne el
control és un risc de seguretat.
Recorda escollir contrasenyes se‐
gures.
3. Coneix les regles: totes les plata‐
formes tenen polítiques de privaci‐
tat que estàs obligada a acceptar.
És important que entenguis els
teus drets i les opcions que s’hi
ofereixen.
4. Conserva evidències: documenta
les violències que atempten contra
tu o altres dones al teu voltant.
5. Bloqueja: la majoria de les xarxes
socials ens donen la possibilitat
de bloquejar o silenciar comptes o
persones usuàries. No dubtis i fesho amb els agressors o grups d’a‐
gressors.
6. Crea xarxa: és important construir
espais segurs per a les dones, fes
del teu espai online un espai fe‐
minista i saludable.
7. Denúncia: no només davant la
justícia, sinó també a les xarxes.
Pots reportar els casos a les plata‐
formes, per tal que en quedi cons‐
tància i es puguin prendre
mesures. Reivindica canvis!
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Internet serà feminista o no
serà
Des de l’Avalot som conscients
que és imprescindible que entre totes
reivindiquem canvis en la justícia, les
plataformes i la societat heteropatriar‐
cal. Cal que organismes, institucions i
persones treballem per la seguretat de
totes en l’espai digital, fent xarxa i do‐
nant-nos suport.
Treballem per acabar amb aques‐
tes pràctiques i construïm unes xarxes
justes i lliures de violència masclista,
que esdevinguin obertes com a espai
per a l'aprenentatge, el diàleg, el res‐
pecte i, sobretot, a la seguretat de ca‐
da una de les internautes.
Si pateixes o has patit violència
masclista en línia has de saber que
no estàs ni estem soles. Entre totes
aconseguirem posar a les lògiques
del sistema patriarcal, presents en ca‐
da racó de la societat.
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Control o invasió de la privacitat?
Els drets digitals en l’àmbit laboral
Avalot – Joves de la UGT de Catalunya. Imatges d’Openmoji

El dret a la intimitat
El dret a la intimitat està regulat a
l’article 18 de la Constitució Espanyo‐
la. En concret, garanteix el dret a l’ho‐
nor, a la intimitat personal i familiar i a
la pròpia imatge, així com el secret de
les comunicacions postals, telegrà ‐
ques i telefòniques. També estableix
que la llei limitarà l’ús de la informàti‐
ca per garantir aquesta intimitat i el
ple exercici dels drets de les persones.
I entre aquestes persones estem, evi‐
dentment, les treballadores. D’aquesta
manera, qualsevol acció o omissió
que faci l’empresa que vulneri la inti‐
mitat de la treballadora estaria infrin‐
gint el seu dret fonamental.
Actualment, amb l’arribada de les
noves tecnologies, la legislació s’ha
hagut d’adaptar, també la laboral.

Els drets digitals en l’àmbit
laboral
El dret a la intimitat de les treba‐
lladores queda recollit en els articles
87-90 de la Llei orgànica 3/2018, del
5 de desembre, de protecció de da‐
des personals i garantia dels drets di‐
gitals (d’ara endavant LOPD). Aquesta
llei regula el dret a la intimitat en l’ús
dels dispositius digitals, la intimitat in‐
formàtica davant l’ús de dispositius de
videovigilància i geolocalització, i el
dret a la desconnexió digital en l’àm‐
bit laboral.
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L’ús de dispositius digitals
Totes les treballadores tenen dret
a la protecció de la seva intimitat en
l’ús dels dispositius digitals que posi a
la seva disposició l’empresa. Per altra
banda, l’empresa pot accedir als con‐
tinguts derivats de l’ús dels mitjans di‐
gitals facilitats a les treballadores
només a l’efecte de controlar el com‐
pliment de les obligacions laborals o
estatutàries i de garantir la integritat
dels dispositius esmentats (art. 87.1
LOPD).
Ara bé, cal diferenciar l’ús dels
dispositius i mitjans amb nalitats la‐
borals i amb nalitats personals per
part de les treballadores. Si bé és cert
que les empreses no poden controlar
l’ús dels dispositius que en fa la tre‐
balladora, si detecten activitats anò‐
males, sí que hi poden intervenir.
Algunes excepcions:
• L’empresa pot instal·lar GPS no‐
més si prèviament n’ha avisat les
treballadores
• L’empresa també pot espiar els
correus electrònics de les treballa‐
dores només prèviament si ha avi‐
sat les treballadores d’aquesta
pràctica
Per tant, el preavís és un requisit
imprescindible i indispensable per tal
que certes pràctiques de les empre‐
ses no es considerin conductes il·líci‐
tes. O bé no impliquin una afectació a
la intimitat de les treballadores.
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El dret a la desconnexió
digital
L’article 88 de la LOPD recull el
dret a la desconnexió digital fora del
temps de treball efectiu. Aquest dret
s’estableix per tal de garantir, fora del
temps de treball legalment o conven‐
cionalment establert, el respecte al
temps de descans de les treballado‐
res així com el respecte a la seva inti‐
mitat personal i familiar. El deure
empresarial de garantir la desconnexió
digital comporta una limitació de l’ús
dels mitjans tecnològics de comunica‐
ció empresarial i de treball durant els
períodes de descans.
L’empresa, prèvia audiència amb
les representants de les treballadores,
ha d’elaborar una política interna en
la qual es de niran les modalitats
d’exercici del dret a la desconnexió i
les accions de formació i de sensibilit‐
zació del personal sobre un ús raona‐
ble de les eines tecnològiques que
eviti el risc de fatiga informàtica (art.
88.3 LOPD).
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Com veiem, la llei remet a la nego‐
ciació col·lectiva l’establiment d’a‐
quest dret. La problemàtica radica, en
part, en el fet que no tots els convenis
col·lectius incorporen aquest punt i,
per tant, la seva exigibilitat queda més
compromesa.
Amb la covid-19 i l’arribada més
generalitzada del teletreball, són
moltes les persones que han ampliat
les seves hores de feina (recordem
que l’obligació de registrar la jornada
s’ha de respectar sigui quina sigui la
modalitat de treball) i que es veuen
obligades a estar permanentment
connectades, fet que provoca un
malestar psicològic i emocional im‐
portant. També, que han de contestar
correus electrònics o ns i tot mis‐
satges de Whatsapp fora del seu ho‐
rari habitual de treball.
I lluny que ens pugui semblar que
són casos aïllats, la vulneració del dret
a la desconnexió digital, és més
habitual del que ens agradaria pensar.
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La vigilància i els seus límits
L’article 20.3 de l’Estatut de les
treballadores recull que l’empresa pot
adoptar les mesures que consideri
més oportunes de vigilància i control
per veri car el compliment per les tre‐
balladores de les seves obligacions i
deures laborals, i ha de guardar en la
seva adopció i aplicació la considera‐
ció deguda a la seva dignitat i tenint
en compte la capacitat real de les tre‐
balladores amb discapacitat, si s’es‐
cau.
Dins de l’Estatut de les treballado‐
res també s’estableixen alguns límits
per a aquestes pràctiques, ja que la
protecció de dades personals és in‐
qüestionable. Així doncs, diu que les
treballadores «tenen dret a la intimitat
en l’ús dels dispositius digitals que
l’empresa els posa a disposició, a la
geolocalització amb els requisits esta‐
blerts per la legislació, a la intimitat
davant de l’ús de dispositius de video‐
vigilància, vigent en matèria de pro‐
tecció de dades personals i garantia
dels drets digitals».
En el cas del teletreball arran de la
pandèmia s’han generat una multitud
d’incògnites, ja que és una situació
bastant innovadora amb què ens hem
trobat les treballadores i les empre‐
ses.
L’article 17 del RD 28/2020, que
regula el treball a distància, debat el
dret a la intimitat de les treballadores
que s’acullin al règim del teletreball.
Així doncs, l’apartat segon prohibeix a
les empreses instal·lar qualsevol apli‐
cació o programa en tots aquells dis‐
positius que siguin propietat de la
treballadora. Tampoc està permès que
els dispositius propietat de la treba‐
lladora siguin eines per dur a terme el
teletreball.
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El tractament de les nostres
dades i les possibles sancions
La Llei orgànica 15/1999, de pro‐
tecció de dades, obliga a les empre‐
ses que el tractament de les dades
recollides tingui la nalitat perseguida
per l’empresa. És a dir, en l’àmbit la‐
boral, si l’empresa decideix col·locar
càmeres de seguretat, haurà de ser
per nalitats estrictament laborals i no
podrà usar-ne les imatges per a cap
altre nalitat. Si l’empresa ho incom‐
pleix, podria ser sancionada.
Sempre que l’empresa hagi d’in‐
córrer a aquestes pràctiques, haurà de
respondre als principis de necessitat,
idoneïtat i proporcionalitat.
1) Principi de necessitat: les mesures
adoptades per les empreses han
de ser les més adients per a cada
cas en concret. L’empresa sempre
ha de buscar la mesura que més
s’ajusti a perseguir l’objectiu.
2) Principi d’idoneïtat: les mesures
adoptades per les empreses hau‐
ran de ser les adequades per ga‐
rantir la nalitat i l’objectiu
d’aquestes pràctiques (instal·lació
de GPS, instal·lació de càmeres de
videovigilància, etcètera).
3) Principi de proporcionalitat: les
mesures adoptades per les empre‐
ses hauran de tenir una correlació
amb la nalitat perseguida.

El paper del sindicalisme
Des del sindicalisme fa temps que
destinem esforços a assegurar-nos
que es manté el dret a la intimitat de
totes les treballadores així com fer
que les empreses compleixin amb el
principi de minimització de dades. No
podem permetre que la normalització
de les noves tecnologies en l’àmbit la‐
boral es converteixi en una vulneració
velada dels drets de les treballadores.
Cal tenir en compte que els conve‐
nis col·lectius sempre poden establir
garanties addicionals als drets i lliber‐
tats relacionats amb el tractament de
les dades personals de les treballado‐
res i a la protecció dels drets digitals
en l’àmbit laboral.
Si com a treballadora creus que
pateixes o has patit la vulneració dels
teus drets laborals, no dubtis a posarte en contacte amb nosaltres a través
de la nostra Bústia precària.

Per tant, les actuacions de l’empre‐
sa han d’estar degudament justi ca‐
des i en cap cas poden suposar una
vulneració dels drets de les treballado‐
res. Les empreses no poden fer un ús
de poder per menysprear o interrom‐
pre la intimitat de les treballadores.
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Els paisatges que tindrem

Els canvis socials i les repercussions en el paisatge agroforestal

Roser Rodríguez Carreras, Grup de Recerca Ambiental Mediterrània de la Universitat de Barcelona (GRAM)

L

’evolució del paisatge
forestal a Catalunya es
caracteritza pel seu dina‐
misme, i els processos
geològics, climàtics —i
també antròpics, és a dir, els deri‐
vats de l’acció de l’ésser humà— han
estat històricament els motors de
canvi. Les dinàmiques vegetals s’hi
han adaptat i la sonomia del pai‐
satge ha anat variant. Així, abans
que les espècies de clima mediter‐
rani fossin predominants fa 3,2 mili‐
ons d’anys, la vegetació era tropical i
subtropical, mentre que durant la
darrera glaciació, fa 80 mil anys, la
ora de clima càlid va desaparèixer i
en alguns períodes el paisatge va ar‐
ribar a ser estepari. Amb l’actual
canvi global, es constata la mobilitat
altitudinal i latitudinal de certes es‐
pècies vegetals i animals cercant
unes condicions bioclimàtiques més
idònies per al seu desenvolupament.
A una escala temporalment més
curta que la geològica, el paisatge va‐
ria a través d’episodis extrems com
ventades i nevades, precipitacions in‐
tenses i torrencials, sequeres persis‐
tents, incendis forestals o plagues, i
atès el context actual es preveu que
aquests episodis s’intensi quin. Els
humans podem alterar-ne la fre‐
qüència o règim, o bé potenciar o
reduir-ne els efectes. Per exemple,
causem incendis forestals que po‐
den esdevenir de grans dimensions
si disposen de quantitat i continuïtat
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Exemple de paisatge mosaic agroforestal format per camps de conreu i superfície boscosa.
Seguers (Sant Pere Sallavinera, l’Anoia), 2012. Fotogra a de R. Rodríguez Carreras

de combustible, com passa quan es
perd el mosaic agroforestal. I és que
la capacitat transformadora de l’és‐
ser humà farà que la nostra incidèn‐
cia sobre els paisatges forestals
sigui cada vegada més notable. Els
paisatges expressen la forma com
ens organitzem socialment, econò‐
micament i políticament, i són un re‐
ex de la nostra cultura, valors i
ideologia. Els canvis paisatgístics
evidencien que la societat també
canvia.
La societat catalana del segle XIX,
via colonització agrària, va anar re‐
duint l’extensió forestal, de manera
que en el tombant del segle XX, més
del 80% de la superfície era agrària.
S’explica pel creixement demogrà c
sostingut que accentuava la deman‐

da d’aliments. L’augment poblacional
esdevenia paral·lel al del sistema ur‐
bà i aquest, al desenvolupament in‐
dustrial i comercial. Els boscos
catalans subministraven al territori
recursos estratègics, aliments, llenya
i fusta, suro, herbes medicinals, car‐
bó vegetal, resines i destil·lats, vin‐
culats a la demanda domèstica i
industrial.
Durant la segona meitat del segle
xx, la fusta i la llenya van ser progres‐
sivament substituïts pels recursos in‐
orgànics i els combustibles fòssils
com el petroli i els seus derivats plàs‐
tics o el gas. L’avenç d’un capitalisme
cada vegada més globalitzat, produc‐
tivament, comercialment i nancera‐
ment, repercuteix en l’activitat agrària
i forestal a escala planetària. El pro‐

Els paisatges expressen la forma com ens organitzem
socialment, econòmicament i políticament, i són un
re ex de la nostra cultura, valors i ideologia
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A dalt: Torrent (Baix Empordà), 1910. ACBE (Arxiu Comarcal del Baix Empordà), fons Emili Casas i Masbernat, fotògraf
A baix: Foto presa des del mateix lloc amb noranta anys de diferència. Permet veure com la superfície forestal ha
guanyat terreny. GRAM

cés s’anomena transició forestal i ex‐
plica l’augment de la superfície fores‐
tal i la pèrdua de superfície agrària a
bona part del nord global (Europa,
Amèrica del Nord i Àsia nord-oriental),
mentre que el procés és invers en els
països tropicals i subtropicals, on
creixen les pastures i la superfície
agrícola, sovint monocultius per a
l’exportació i l’activitat extractiva de
fusta per abastir els mercats interna‐
cionals. Al tradicional valor d’ús de la
natura s’hi afegeix el valor de canvi
associat a quotes de pesca, biodiver‐

sitat o bons de carboni i la seva
transacció entre països.
La transició forestal, doncs, ajuda
a entendre que a Catalunya, en cent
anys hàgim passat d’un 20% de su‐
perfície forestal a gairebé un 65%.
Pel que fa al sector agrari, les terres
agrícoles menys productives o de di‐
fícil mecanització s’abandonen, la
ramaderia extensiva disminueix i el
paisatge s’homogeneïtza en perdre’s
part del mosaic agroforestal. Quant
al sector agrícola, s’observa el pro‐
gressiu descens del nombre d’explo‐

S’observa el progressiu descens del nombre
d’explotacions, un envelliment dels seus titulars i una
tendència a la concentració de la terra

tacions, un envelliment dels seus ti‐
tulars i una tendència a la concen‐
tració de la terra1, especialment en
el 30% de nques que gestiona una
persona jurídica.
L’apro tament forestal dels bos‐
cos catalans és des de fa dècades
molt residual i la silvicultura repre‐
senta el 0,03% del PIB català pel
període de 2014 a 2018. En canvi,
la demanda de biomassa per a usos
energètics augmenta des del 2012 i
representa més del 50% del destí de
la fusta catalana, i esdevé una opor‐
tunitat per dinamitzar part del sector.
Pel que fa a la titularitat dels boscos,
el 75% de la propietat forestal és
privada a Catalunya i es distribueix
de forma desigual. Prop de l’1% de
les nques són grans i ocupen el
42% de la superfície forestal, mentre
que el 50% de les nques són molt
petites i representen menys del 3%
de les hectàrees forestals. La propie‐
tat forestal s’articula a través d’asso‐
ciacions, com el Consorci Forestal,
BOSCAT o ENFOCAT, però la gestió
forestal conjunta i cooperativa no és
majoritària. Malgrat que la propietat
és privada, la forma de gestió se‐
gueix els criteris sostenibilistes que
marca l’administració pública a tra‐
vés del Centre de la Propietat Fores‐
tal i els boscos acostumen a ser
accessibles a tothom qui vulgui.
Tanmateix, els valors del bosc no
són únicament productius, també
són ambientals, de regulació hídrica,
xació del CO2, conservació dels sòls
i de la biodiversitat, però no s’ha
desenvolupat una scalitat ambien‐
tal que ho tingui en compte. Un altre
element important en la con guració

1 Evolució dels principals indicadors del sector agrícola: macromagnituds 2015-2019, Generalitat de Catalunya, 2019
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territorial és que la societat catalana
ha esdevingut majoritàriament urba‐
na. El 64% de la població viu con‐
centrada a les comarques del
Barcelonès, el Baix Llobregat, el Va‐
llès Occidental i l’Oriental i el Mares‐
me, i un 82% dels residents a
Catalunya ho fan en municipis de
més de 10 mil habitants. El món ur‐
bà ha territorialitzat el rural i fores‐
tal2. Ens agrada anar al bosc, en
valorem els seus paisatges o viurehi, i un exemple clar són les urbanit‐
zacions, habitatges construïts prop
del bosc, amb el risc que això com‐
porta quan hi ha incendis forestals.

A mesura que l’activitat humana es redueix als boscos,
els incendis esdevenen gestors del paisatge. Es preveu
que els incendis —ràpids en la seva propagació i
intensos pel que fa a l’energia que alliberen—
s’accentuïn i que la seva extinció sigui complexa

Els incendis, gestors del
paisatge
El foc és un element present al
nostre territori, tant pel tipus d’espè‐
cies mediterrànies com perquè his‐
tòricament s’ha usat com a eina de
gestió. A mesura que l’activitat hu‐
mana es redueix als boscos, els in‐
cendis esdevenen gestors del
paisatge. Es preveu que els incendis
ràpids en la seva propagació i inten‐
sos pel que fa a l’energia que allibe‐
ren, s’accentuïn i que la seva extinció
sigui complexa. Ha succeït en els
darrers anys a Portugal, Califòrnia i
Xile el 2017, a Grècia el 2018 o a
Sibèria, Canadà, Brasil, Bolívia, Indo‐
nèsia i Austràlia l’any 2019. Els in‐
cendis forestals acostumen a
esperonar les respostes socials, po‐
lítiques, d’organitzacions del món fo‐
restal, de l’àmbit de l’extinció... però

A dalt: Òdena (l’Anoia), 2015. Calafellvalo, Flickr
A baix: Urbanització de Can Barri (Bigues, Bigues i Riells, Vallès Oriental), 2011. Claudefà, Wikimedia Commons

som lluny de resoldre els reptes so‐
cioambientals actuals: superfície fo‐
restal que augmenta i és continua,
baix apro tament forestal, pèrdua de
conreus i pastures, desarticulació
del món rural, urbanitzacions...
Per això, fa temps que s’apunta
la necessitat de construir paisatges
resistents als incendis forestals de
grans dimensions, a partir d’actuaci‐
ons des d’una perspectiva territorial
àmplia (i no sota la lògica de cada
nca forestal), que di cultin la pro‐
pagació del foc, minimitzant les pos‐

El repte és aconseguir que la societat, de manera
democràtica i conscient ambientalment de què ens hi
juguem, sigui part d’aquest canvi

sibilitats que esdevingui un gran in‐
cendi. Però també societats resis‐
tents, és a dir, organitzades per tal de
donar respostes coherents al proble‐
ma. Per dur-ho a terme són necessa‐
ris canvis en totes les esferes, socials,
econòmiques, polítiques i culturals,
que són les que con guren els pai‐
satges d’avui. Aconseguir que la soci‐
etat, de manera democràtica i
conscient ambientalment de què ens
hi juguem, sigui part d’aquest canvi,
és el repte. No s’hi val que el món fo‐
restal vagi per una banda, l’agrari per
una altra, i l’urbà en sigui aliè, com si
no hi tingués res a veure. Calen noves
formes de produir territori i paisatge
en l’escenari que es dibuixa.

2 L’Institut Cartogrà c i Geològic de Catalunya té un visor molt interessant que permet veure les transformacions paisatgístiques entre els anys 1946, 1956 i l’actualitat.
http://betaserver.icgc.cat/ulldeltemps/#
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Joaquim Francesc
(Ximo)
Puig i Ferrer
El president

del país dels valencians

Guillermo Martí, UGT (País Valencià)
Rosa M. Puig-Serra, UGT de Catalunya
Fotogra es de la Generalitat Valenciana
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Q

ui l’ha tractat destaca la cordialitat
i la comoditat que se suscita entre
el president i els seus els interlo‐
cutors en la distància curta, però la
trobada no ha pogut ser presencial,
ai las!, per motius obvis. Periodista de professió i
vocació, valora la importància de la bona comu‐
nicació, però la seva no és una posa apresa grà‐
cies a un gabinet d’assessorament: l’amabilitat,
la proximitat, són el seu estat natural. El seu pas
per l’alcaldia de Morella —on va néixer el 1959—
trepitjar carrer i tenir contacte permanent amb
els veïns i les veïnes, va ser, segons ell mateix ha
reconegut, una escola impagable. Puig va ser al‐
calde de la localitat, situada en la con uència de
Catalunya, València i la Franja de Ponent, durant
disset anys de majories absolutes.
Fidel als orígens, durant el diàleg que va man‐
tenir amb Manuel Milián, l’autor del llibre, Ximo
Puig, la mirada morellana, («malenconiós, deta‐
llista i observador»), diu: «Sempre he pensat en
Morella. Penso en un nal a casa. És on m’agra‐
daria estar, on vaig nàixer i és on m’agradaria
morir. Però, en estos moments, com que estic vi‐
vint un nivell d’intensitat, diguem-ne alta, perquè
la conjuntura et fa viure el carpe diem, viure al
màxim, aleshores, no penso en això. El que sí que
tinc més clar cada dia és que no em jubilaré per‐
què el periodisme m’apassiona. Si puc no em ju‐
bilaré mai. Manolo, et jubila la vida. Una altra
cosa és que hagués de fer-ho per raons mèdi‐
ques, per motius de salut. Ara bé, tinc clar també
que la política sí que té un nal».
Les enquestes indiquen que es troba entre els
presidents autonòmics més ben valorats per la
seva actuació durant la crisi sanitària. Aposta per
la joventut i per l’aliança entre generacions men‐
tre proposa un canvi de perspectiva per evitar
que el resultat de la pandèmia sanitària muti en
una epidèmia de desigualtats i desencantament.
Entre els possibles perjudicis, tem i per això hi
lluita en contra, una societat amb més atur, més
precarietat i una pèrdua generalitzada d’expecta‐
tives. En altres paraules, sense esperança.

Entrevista

Federalista convençut, home de diàleg, critica
sense complexos la visió centralista de l’Estat i
reclama la urgència d’obrir el debat sobre «l’Es‐
panya de les Espanyes». Diferents mitjans l’asse‐
nyalen de manera reiterada com el successor de
Pasqual Maragall. (Com a anècdota, quan estudi‐
ava periodisme a la UAB tornava a Barcelona fent
autoestop i, més d’una vegada, Maragall el reco‐
llia en un cotxe ple de papers). No en va reivindica
la «via valenciana» com a model per a Espanya,
que es resumeix en més cogovernança, més igual‐
tat nancera, més connexió emocional entre les
parts i el tot. Fa temps que demana afrontar una
harmonització scal contra privilegis territorials.
Defensor de la identitat valenciana, li agrada res‐
saltar que la reivindicació no és un tema identita‐
ri, sinó de drets i de recursos socials. I afegeix que
la Comunitat Valenciana és la que està pitjor
nançada d’Espanya.
Ferm partidari del corredor mediterrani, el pre‐
sident valencià va proposar en una visita a Barce‐
lona l’aliança catalanovalenciana per «reinventar»
Espanya, tot i que admet que actualment amb Ca‐
talunya hi ha una incomunicació absurda. De fet,
la proposta va més enllà i suposa la creació d’una
espècie de Commonwealth mediterrània (l’expres‐
sió és seva) amb el Principat i les Illes com una
alternativa contra les «pulsions atàviques d’un
nacionalisme espanyol que no és hegemònic». No
es considera nacionalista, sinó valencianista. Això
comporta la defensa nítida d’una terra, un país,
una cultura i una llengua.
Va tenir clar que per acabar amb el govern del
Partit Popular, en una comunitat corroïda per la
corrupció política, s’havia d’arribar a un pacte en‐
tre totes les esquerres. Actualment governa gràci‐
es a l’acord entre sis partits: el PSPV, els tres de
Compromís (Bloc, Iniciativa PV i Verds), Podem i
Esquerra Unida. La denominada fórmula valencia‐
na o Pacte del Botànic va provocar, no sense pro‐
blemes, el canvi polític del País Valencià el 2015
després de vint anys de governs de dretes presi‐
dits pels escàndols. La fórmula, amb les inevita‐
bles tensions i molt diàleg, es manté ben viva.
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Quin ha estat el moment més crític que ha hagut de
viure en la pandèmia de la covid-19? Quines lliçons cal
treure amb relació a la sanitat i a la resta de serveis pú‐
blics?
En una pandèmia com esta, que dura ja un any i que ha
costat la vida de tants ciutadans, resulta molt difícil saber
quin ha sigut el moment més dur. Des de la incertesa inicial a
l’evidència de la gravetat de la malaltia, la pandèmia ens ha
deixat massa moments dolorosos. I crec que especialment els
més durs són la pèrdua de cadascuna de les vides de valen‐
cians i valencianes que no han pogut superar la malaltia.
Les lliçons a treure respecte als serveis públics fonamen‐
tals crec que sí que són més evidents. Hem de comptar amb
la millor sanitat pública per poder fer front a situacions com
estes. El nostre escut social ha de ser fort. Per això durant tots
estos mesos hem fet la major inversió possible no sols per
comptar amb instal·lacions i material de protecció imprescin‐
dibles per a salvar vides sinó també amb el personal neces‐
sari per a atendre l’emergència. Hem de reforçar els nostres
hospitals, com estem fent amb un nou pla d’infraestructures
sanitàries, i també l’atenció primària, que és la primera línia
de xoc en la salut pública.
El model de protecció social públic que gaudim a Espanya
i a Europa és el que permet atendre en condicions d’igualtat
a tots. El salve’s qui puga que s’ha aplicat en alguns països
en què el neoliberalisme, unit al populisme, eren els eixos de
la política pública, ha tingut efectes devastadors per a la po‐
blació. I no només en la part sanitària, que és la fonamen‐
tal, sinó també en el que ha de suposar l’eixida de la crisi
pandèmica en la vessant econòmica i social. No pot haver-hi
eixides a diverses velocitats. La malaltia global ens ha ense‐
nyat que sense salut no hi ha prosperitat ni futur i per això
hem d’enfortir els serveis públics fonamentals, però aquest
futur ha de ser un futur compartit, on ningú es quede en el
camí perquè l’última onada del virus no siga la d’agreujar les
desigualtats i la injustícia social.

Les institucions han d’alimentar la
recuperació econòmica i han d’evitar
caure en l’esquema d’insu ciències
nanceres i econòmiques que va
demostrar la Unió Europea en l’anterior
gran recessió

En plena cresta de l’onada d’aquesta crisi sanitària,
vostè va dir que el límit del neoliberalisme marca la fronte‐
ra entre la vida i la mort. Pot explicar-nos el sentit d’a‐
questa a rmació?
La sanitat i la ciència han demostrat en esta pandèmia
que són qüestions de vida o mort. Una sanitat pública robus‐
ta salva vides, igual que la ciència que hauria de ser recone‐
guda com un nou pilar de l’estat del benestar, amb una
consideració com la sanitat, l’educació o la dependència. I ei‐
xa sanitat i eixa ciència no són rendibles en un full Excel on
primer són els bene cis a curt. Per tant, davant d’això i com a
paradigma general, tot el mercat possible però tot l’Estat ne‐
cessari. És a dir, si el neoliberalisme prima el bene ci, mai tin‐
drem una sanitat i una ciència que puguen fer front a la
situació com la que hem tingut. Necessitem un estat del ben‐
estar més fort, que és insubstituïble i que per a fer-ho viable
necessita la màxima e ciència.

Hem de comptar amb la millor sanitat pública per poder
fer front a situacions com estes. El nostre escut social
ha de ser fort. Si el neoliberalisme prima el bene ci mai
tindrem una sanitat i una ciència que puguen fer front a
la situació com la que hem tingut
40
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També a rma que és el moment d’un «keynesianisme
intel·ligent». Quin creu que és el valor de les idees de Key‐
nes en un moment en què els actors econòmics, els orga‐
nismes i ns i tot els estats s’articulen de forma diferent?
Ens trobem en una situació amb unes semblances històri‐
ques amb el que va passar en el crac del 29 i la Gran De‐
pressió dels anys trenta. Allò va tindre una resposta als Estats
Units en forma de New Deal, que per un costat tenia la ves‐
sant política encapçalada pel president Roosevelt, del qual
em quede amb dos missatges, amb dos lliçons. El primer, «No
tingues por a la por», que és evitar caure en la paràlisi, actuar
per a treure’ns d’esta situació. El segon, la necessitat d’apor‐
tar tots un plus d’esforç en este moment, que la creació de
treball, i d’un treball de qualitat, siga la pedra angular en la
que depositar totes les forces i totes les energies. I això ho va
sintetitzar en la frase: «Hem de posar la gent a treballar». Eixes
dos frases, «No tingues por a la por» i «Hem de posar la gent
a treballar» són un paradigma del que va passar en el New
Deal dels anys trenta.
I si per la part política estava Roosevelt, en l’econòmica
tenia l’esperit de Keynes. I què entenem per eixe keynesianis‐
me intel·ligent? Evidentment els temps han canviat, els para‐
digmes actuals són distints, però el que està clar és que les
institucions han d’alimentar la recuperació econòmica i han
d’evitar caure en l’esquema d’insu ciències nanceres i eco‐
nòmiques que va demostrar la Unió Europea en l’anterior gran
recessió. Allò va costar prolongar l’eixida de la crisi i un aug‐
ment de les desigualtats en eixa eixida. Per tant, Europa ha
reaccionat ara bé amb els fons Next Generation i amb els
préstecs del Banc Central Europeu. Però la paraula clau pot‐
ser siga e ciència.

Quins creu que han de ser els principals eixos bàsics
per a la recuperació econòmica? Quin plantejament en fa
el seu Govern? El repartiment dels fons europeus pot ge‐
nerar tensions entre les comunitats autònomes.
No es tracta tant d’injectar diners públics sense sentit, si‐
nó fer-ho amb e ciència, perquè ara ens estem jugant, com
bé diu Anton Costas, resistir, recuperar i reinventar-se. I per a
això es necessiten diners, però amb un propòsit concret. I d’a‐
hí la importància d’alinear bé les nostres prioritats amb els
fons de recuperació europea. Que siguen projectes transfor‐
madors que dissenyen una nova societat.
Eixe és l’esperit que impregna l’Estratègia Valenciana per
la Recuperació, un document elaborat amb les aportacions
dels agents socials i econòmics que està en sintonia amb els
objectius de la Unió Europea.
Hem plantejat una sèrie d’eixos tractors sobre els quals
han de construir-se els projectes disruptius que posaran les
bases d’un teixit econòmic resilient, sostenible i digitalitzat.
En eixe marc, la digitalització del teixit productiu enfocada
a sectors industrials i de serveis i al sector agrari és una de
les línies en què estem treballant junt amb les empreses per
a plantejar projectes de futur que siguen nançats pels fons
europeus.
També la transició energètica cap a un entorn de sosteni‐
bilitat, encapçalat per dos camps d’enorme futur com l’Alian‐
ça Valenciana de Bateries i l’impuls de projectes d’hidrogen
verd en grans infraestructures industrials i en la mobilitat.
Però a més tenim el repte de la transformació digital de
l’administració i dels serveis públics que ha d’aprofundir en la
seua e ciència, com explicava abans.
Estos reptes ho són de tota Europa. Els canvis no poden
deixar cap territori arrere. Per això crec que el repartiment dels
fons europeus ha de ser just, però s’ha de vincular als projec‐
tes que es presenten. En la Comunitat Valenciana estem tre‐
ballant des de fa mesos en eixos projectes i tenim con ança
tant en els de les empreses privades com en els que desen‐
voluparà directament la Generalitat. Són projectes solvents i
en eixe sentit tenim con ança en les nostres potencialitats.

Necessitem tindre unes relacions normalitzades amb
Catalunya. És una comunitat amb la qual compartim
molts interessos, des del corredor mediterrani a la
necessitat d’una reforma del sistema de nançament
Entrevista
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III Convenció federalista. Barcelona, desembre del 2017. Fotogra a de Júlia Pérez, ACN

Esta crisi ha posat de manifest que la
cogovernança és fonamental en un estat
descentralitzat
Vostè és un federalista convençut. Com ajudaria un mo‐
del federal a la distribució d’aquest fons?
Esta crisi ha posat de manifest que la cogovernança és fo‐
namental en un estat descentralitzat. Lluny de la imatge que
s’intenta traslladar des d’alguns àmbits polítics, la coordinació
entre les administracions autonòmiques i el Govern és perma‐
nent.
La pandèmia ha posat en primer pla un model de col·la‐
boració inèdit. Mai s’havien produït tantes reunions de la Con‐
ferència de Presidents. Durant mesos, cada diumenge hi ha
hagut un intercanvi d’idees i propostes per a millorar la res‐
posta conjunta a la crisi social, econòmica i sanitària. Tampoc
s’havien reunit tantes voltes organismes sectorials com el
Consell Interterritorial de Sanitat. Són dos exemples d’eixa co‐
governança que ha funcionat. I en estos fòrums s’ha evidenci‐
at la capacitat d’acord i consens de totes les comunitats, amb
només alguna nota discordant, més vinculada a la disputa
partidista que a l’interés general.
Esta crisi ha posat de manifest que la cogovernança és fo‐
namental en un estat descentralitzat. Sempre serà millor un
model on els territoris puguen aportar que un model unidirec‐
cional del passat, on el que hi havia era un Govern que no es‐
coltava. Ara hi ha un Govern que escolta i que entén que les
comunitats autònomes són les gestores de tres dels quatre
pilars de l’estat del benestar i no les veu com entitats genera‐
dores de despesa. Bona mostra ha sigut l’esforç del Govern
espanyol d’aportar fons addicionals al nançament de les au‐
tonomies per a atendre millor la pandèmia.
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Es diu de vostè que afronta els problemes de cara. Això
l’ha fet exposar-se en primera persona i amb assiduïtat al
focus mediàtic per avaluar la situació i les xifres de la pan‐
dèmia. No tem que aquesta sobreexposició pública ns i
tot en els pitjors moments pot tindre un cost polític?
La transparència en la gestió i rendir comptes a la ciuta‐
dania és una obligació de tot responsable públic. Hem de do‐
nar la cara sempre, tant quan la situació és bona i,
especialment quan no ho és.
És aquest un bon moment per repensar el model de tu‐
risme, una de les principals indústries del País Valencià?
En aquest aspecte, vostè es mostra partidari de la creació
d’un espai sanitari europeu.
El model turístic de la Comunitat Valenciana és un model
d’èxit gràcies al treball de les empreses del sector, que porten
dècades liderant el turisme en Espanya. És cert que els temps
canvien i que hem d’anar adaptant-nos a les noves deman‐
des. Així començàrem en la legislatura passada a introduir
nous elements de qualitat en l’oferta turística valenciana, de
digitalització, de valor afegit que tingueren un gran resultat,
quasi doblant el nombre de visitants estrangers i augmentant
notablement la despesa per turista. És a dir, el sector, que re‐
presenta el 15% del PIB, ja està fent eixe canvi.
La pandèmia ha suposat un cop molt dur al sector, ja que
ha trencat la mobilitat, element essencial per al turisme. En
este sentit des de la Comunitat Valenciana hem proposat dis‐
tintes línies d’actuació per intentar crear espais segurs per al
turisme. Un «Schengen sanitari» que, en tot cas, estaria vincu‐
lat a l’avanç de la vacunació.
Però l’objectiu nal ha de ser el de superar la pandèmia. I
que el turisme recupere la normalitat.
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Entrevista

Hem d’actuar en tres àmbits. Primer, véncer la malaltia.
Segon, alçar-nos de la crisi econòmica ajudant des de
les administracions a crear llocs de treball. I tercer,
donar suport a aquelles persones que tinguen més
di cultats per tornar a la normalitat
A què es refereix quan parla de centrar els esforços per
a la recuperació en la ciutadania i no en les institucions?
De la crisi hem d’eixir junts i sense que ningú es quede al
marge. Hem d’actuar en tres àmbits. Primer, véncer la malaltia.
Segon, alçar-nos de la crisi econòmica ajudant des de les ad‐
ministracions a crear llocs de treball. I tercer, donar suport a
aquelles persones que tinguen més di cultats per tornar a la
normalitat.
En el centre de totes les accions del Consell sempre estan
les persones. No entenc la política d’una altra manera.
Entre les necessitats més urgents de la Comunitat Va‐
lenciana hi ha les de fer realitat l’Arc Mediterrani i comp‐
tar amb un AVE i altra línia per a les mercaderies. Seran
possibles a mitjà termini?
Finalment tenim un Govern central que ha decidit apostar
de manera ferma pel corredor mediterrani. És anacrònic que a
hores d’ara continuem sense tindre un arc mediterrani conso‐
lidat i connectat amb la resta d’Europa.
En els últims dos anys s’ha avançat a bon ritme i fa unes
setmanes el Govern va licitar la implantació de l’ample estàn‐
dard en el tram Castelló-Vandellós del corredor mediterrani.
També s’ha posat en servei el tram Monforte del Cid-Elx-Ori‐
huela, el que quasi tanca ja la connexió en alta velocitat de
tota la Comunitat Valenciana una vegada nalitzen les obres
de la zona Xàtiva-La Encina. Però cal unir-se a la xarxa euro‐
pea com més aviat millor.

Acte sobre el corredor mediterrani, 27 de setembre del 2018. Nazaret Romero/ACN

Entrevista

Hi ha una marcada aposta de la Generalitat, conjunta‐
ment amb les universitats i l’empresa privada, de crear un
pol de desenvolupament al sud d’Europa. El model del pro‐
jecte de l’Aliança Valenciana de Bateries es pot traslladar
a altres àmbits? L’aposta per l’I+D continua sent una as‐
signatura pendent a l’Estat espanyol?
El model de col·laboració publicoprivada per a desenvolu‐
par projectes d’innovació és molt e caç i està donant ja els
seus fruits. L’Agència Valenciana de la Innovació està liderant
eixe impuls a la transformació del teixit productiu. Però anem
més enllà. Seguint precisament el model que vostè menciona,
estem impulsant un consorci de projectes d’I+D que es pre‐
sentarà als fons Next Generation UE.
Quin paper pot jugar la cultura en la recuperació eco‐
nòmica? Pel que fa a l’ús de la llengua, considera que ha
millorat en la societat valenciana durant el seu Govern?
Quines són les claus perquè l’extensió del valencià siga
una realitat?
La cultura ha de jugar un paper essencial en qualsevol es‐
tratègia de recuperació. Serà clau per a retrobar-nos, per a re‐
prendre la nostra manera d’entendre la vida, eixa vitalitat
mediterrània basada en compartir, en el contacte personal
que el virus ha atacat de manera tan contundent. Igual que
està en el nostre ADN la nostra llengua, que és de tots, la par‐
len o no. I l’hem impulsada tant en l’àmbit educatiu com en
l’ús social, entre altres, gràcies a la recuperació de la ràdio i la
televisió pública.

És anacrònic que a hores d’ara
continuem sense tindre un arc
mediterrani consolidat i connectat
amb la resta d’Europa
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Els resultats de les eleccions catalanes poden afavorir
que s’alcin ponts entre dues comunitats autònomes amb
tanta vinculació històrica?
Necessitem tindre unes relacions normalitzades amb Ca‐
talunya. És una comunitat amb la qual compartim molts inte‐
ressos, des del corredor mediterrani que abans mencionàvem
a la necessitat d’una reforma del sistema de nançament. A
més, Catalunya és el primer client de les empreses valencia‐
nes i el principal proveïdor, i la Comunitat Valenciana és el se‐
gon client de Catalunya després d’Aragó. Hem de ser capaços
tots de bastir ponts.
Tant a Catalunya com al País Valencià la millora del
nançament autonòmic està permanentment al centre del
debat polític. Precisament una de les demandes que s’han
traslladat des de la UGT al llarg dels últims anys ha estat
un canvi del model de nançament. Quan tindrà el País Va‐
lencià un model de nançament just?
Vull agrair primer el suport que sempre ha donat UGT a la
reivindicació d’un nançament just per a la Comunitat Valen‐
ciana. Els agents socials han sigut un element clau perquè
haja canviat la percepció que es tenia a Espanya respecte al
«problema valencià», la que menys ingressa per habitant en el
model de nançament actual i l’única de totes les autonomi‐
es que tenint una renda per càpita 12 punts per sota de la
mitjana aporta a l’Estat més del que rep.
La reforma del nançament és inajornable. Per primera
vegada tenim un Govern a Espanya que ha reconegut l’infra ‐
nançament valencià i s’ha compromés a presentar una pro‐
posta de reforma del model que acabe amb esta
discriminació. De moment ja ha donat passos ferms en eixe
sentit, amb criteris vinculats a la població en el repartiment
dels fons Covid o de les inversions dels Pressupostos Gene‐
rals de l’Estat.
La reivindicació es manté ferma i així serà ns que canvie
el model. Però per a això necessitem trobar acords i consen‐
sos tant entre les comunitats autònomes, i ahí cal Catalunya,
com en el Congrés dels Diputats.

El Botànic és la demostració que es pot
fer política des de l’acord, que és
possible gestionar la diversitat en
bene ci de la ciutadania
Com valora el funcionament de la segona legislatura
del Pacte del Botànic?
El Botànic és la demostració que es pot fer política des de
l’acord, que és possible gestionar la diversitat en bene ci de
la ciutadania. En este sentit, els acords que se signaren a l’i‐
nici d’esta legislatura, malgrat la pandèmia, segueixen vigents,
perquè se centren a millorar la vida de les persones, ampliant
l’escut social, a fomentar la recuperació econòmica per la via
de la transformació digital del nostre teixit productiu, i en la
recuperació de drets. Som a més un govern que es xa objec‐
tius cada semestre, amb la màxima exigència, i els avalua pú‐
blicament. Tant en la primera legislatura com en esta segona,
crec que el model del Botànic ha sigut i és un model d’èxit.
Tenint en compte que el diàleg social és un indicador
del correcte exercici de la democràcia, com valora la seua
relació amb els agents socials i econòmics de la Comuni‐
tat Valenciana?
Una de les primeres decisions que vam prendre en la pri‐
mera legislatura fou recuperar i impulsar la mesa del diàleg
social. Des d’aleshores, s’han tancat diversos acords impor‐
tants en distints àmbits. El diàleg és permanent tant amb les
organitzacions empresarials com amb els sindicats i sempre
positiu.
En este sentit vull destacar el gran acord ‘Alcem-nos’ per a
la recuperació, signat per UGT, CCOO i la CEV, i que suposa el
full de ruta per a eixir de la crisi sanitària, social i econòmica
provocada per la pandèmia. Un acord amb línies clares d’ac‐
tuació que es traslladaren als pressupostos de 2021 i que ja
estan aplicant-se.

La cultura ha de jugar un paper essencial en qualsevol
estratègia de recuperació. Serà clau per a retrobar-nos,
per a reprendre la nostra manera d’entendre la vida
44
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Entrevista

Una de les primeres decisions que vam prendre en la
primera legislatura fou recuperar i impulsar la mesa del
diàleg social. El diàleg és permanent tant amb les
organitzacions empresarials com amb els sindicats i
sempre positiu
Quina importància dona a la formació dins d’aquest di‐
àleg? En aquest aspecte, l’anomenada llei Celaá (LOMLOE)
sembla que planteja que, per a poder ser professor o pro‐
fessora de perruquer, cuina o soldadura, per exemple, cal
ser titulat universitari. Què opina d’aquest canvi normatiu?
Com podria esmenar-se si es considera necessari?
Des de la Generalitat hem fet una aposta decidida per la
formació professional dual. Esta serà la legislatura de l’FP. Un
model de formació que té com a objectiu l’ocupació efectiva i
per a això, en el seu desenvolupament, necessita el diàleg
permanent amb els agents socials, que són els coneixedors
del teixit laboral. Respecte a la LOMLOE, no crec que plantege
els exemples que vosté posa. De tota manera estes qüestions
s’aclariran en la futura llei de formació professional que està
elaborant el Govern d’Espanya.

Entrevista

La UGT ha tret per primera vegada en la seua història
el seu Congrés Confederal fora de Madrid. Quin valor dona
al fet que el 43é Congrés Confederal de la UGT tingui lloc
a València?
Crec que la UGT ha pres una decisió que va en la línia
d’eixa nova mirada territorial d’Espanya que cal fer. Vull apro ‐
tar esta ocasió per a agrair a UGT per haver triat València per a
celebrar el seu 43é Congrés Confederal. Vull pensar que l’a‐
posta decidida d’este Consell pel diàleg social i per donar als
agents socials el paper que els reconeix la Constitució ha ju‐
gat un paper important en la tria. Ara només desitge que els
treballs del Congrés servisquen per aportar a la societat pro‐
postes de futur per a la creació de llocs de treball, per a ata‐
car la precarietat, per a reduir les taxes d’atur en col·lectius
especialment afectats, com els joves i les dones. En de nitiva
per a avançar en la igualtat.
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A reveure, Sergi, company i amic
Pepe Álvarez, secretari general de la UGT

E

l passat 16 de gener de
2021 va morir en Sergi
Mingote Moreno i, amb
ell, vam perdre una gran
persona i amic, un gran
alpinista, un gran polític i un gran sin‐
dicalista que va portar les reivindicaci‐
ons de la Unió General de Treballadors
per bandera, lluitant i defensant els
treballadors i treballadores sense des‐
cans.
Quan ens referim a ell, i per ser
justos, és necessari fer-ho en totes les
seves facetes. En la d’alpinista, per
exemple, Sergi va aconseguir el primer
vuit mil l’any 1998, fent cim en el Cho
Oyu (8201 m). El 1999 va arribar al
Shisha Pangma, i el 2001 va aconse‐
guir, en solitari, l’Everest per la cara
nord i, el 2003, per la cara sud. Sense
cap dubte, gestes increïbles que, a
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L'alpinista Sergi Mingote exultant fent el cim en un dels vuit mil, en una imatge d'arxiu FEEC

més, va saber complementar. Per en‐
tendre com era en Sergi Mingote, cal
recordar que una vegada en el cim de
l’Everest, després d’una dura traves‐
sia, no es va oblidar d’enviar un mis‐
satge de pau. Aquest fet, crec coincidir
amb moltes persones, el caracteritza,
perquè sempre va pensar en la resta,
després ns i tot d’escalar una de les
muntanyes més dures del planeta.
Sergi va perdre la vida en el K2, des‐
prés de retirar-se de l’expedició nepa‐
lesa que coliderava, mentre intentava
retornar al campament base per re‐
prendre l’ascensió. Ho va fer duent a
terme una de les seves passions.
Com a polític, el seu compromís
social el va portar a militar en el Partit
dels Socialistes de Catalunya (PSC),
ocupant el càrrec de regidor d’Esports,
Recursos Humans, Organització i Co‐
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municació a Parets del Vallès (Barcelo‐
na), la seva ciutat natal, des de l’any
2003 ns a l’any 2011, sent elegit
posteriorment alcalde d’aquesta ma‐
teixa localitat entre els anys 2011 i
2018. Durant aquesta etapa com a
alcalde de Parets del Vallès, va col·la‐
borar estretament en l’organització de
les tres edicions de la Cursa solidària
pel Treball Digne, organitzada pel nos‐
tre sindicat i que pretenia reivindicar
els drets laborals, amb objectiu solida‐
ri de lluitar contra l’exclusió social. A
més, va aconseguir la gratuïtat dels
llibres de text per als escolars, la con‐
versió en zona de vianants del Barri
Antic i va apostar per plans d’ocupa‐
ció local amb una participació directa
de l’Ajuntament.
Sindicalment, en Sergi va ser dele‐
gat d’UGT a l’Ajuntament de Granollers

Història

L'alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote, durant la roda de premsa per reclamar diàleg i consens al voltant de la C-17, març del 2016. Fotogra a de Vilaró L.

i responsable de la Federació de Ser‐
veis Públics (FeSP) d’UGT al Vallès Ori‐
ental. Igualment, sempre va portar les
reivindicacions del sindicat en les se‐
ves escalades, mostrant pancartes a
favor de campanyes com les 35 hores
setmanals d’Avalot i UGT de Catalu‐
nya, en molts cims, des de l’Aconcagua
ns a l’Everest.
Així mateix, l’any 2017 va presentar
el seu llibre La vida com a repte a la
seu del nostre sindicat a Barcelona. Un
llibre que recomano, i que dona testi‐
moniatge i una lliçó de vida, mostrant
els reptes esportius i personals del
Sergi, que engloben conceptes com el
compromís, la solidaritat, el treball, la
il·lusió, la motivació, la superació i l’a‐
prenentatge:
«No hi ha cap repte més gran que
viure la vida, assaborint cada segon,

Història

gaudint cada moment. Tots tenim tota
una vida al davant, la vida com a rep‐
te». Extracte del seu llibre La vida com
a repte.
Es fa difícil resumir la seva vida en
tan poc espai. Com a professional, po‐
dríem escriure llargament no sols so‐
bre el que va fer, sinó també sobre el
que van suposar totes les seves acci‐
ons. Com a persona, no acabaríem
mai, perquè va ser una persona excep‐
cional. Ens va demostrar i ens va ense‐
nyar que la vida cal viure-la amb
passió, amb energia i, sobretot, amb
ganes. Va demostrar que és igual l’àm‐
bit en el qual estiguis, que sempre has
de treballar i esforçar-te al màxim. Ell
ho va fer com a polític, sindicalista i al‐
pinista. El Sergi ha deixat, sense cap
dubte, un buit molt gran.
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La Unió General de Treballadors no
podrà oblidar mai la gura d’un mili‐
tant històric, unit sempre al sindicat i a
les seves lluites. Ha marxat jove, des‐
prés d’una vida intensa, i sempre tre‐
ballant pels altres.
Gràcies per la teva vida i per la
teva lluita.
A reveure, Sergi. A reveure, com‐
pany. A reveure, amic.
… A las aladas almas de las rosas.
de almendro de nata te requiero,:
que tenemos que hablar de muchas
cosas,
compañero del alma, compañero.
«Elegía a Ramón Sije»
MIGUEL HERNÁNDEZ
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Sergi Mingote: La passió mou el món
Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya

D

Homenatge a l'alpinista mort al K2 Sergi Mingote durant el Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló. 22 de gener del 2021. ACN

oneu-me un punt de
suport i mouré el
món», deia el cientí c
grec
Arquimedes.
Aquest punt de su‐
port, per a Sergi Mingote va ser l’es‐
port. A través de l’esport i els seus
valors, que van vertebrar la seva tra‐
jectòria, va transformar la vida de
molta gent des de diferents vessants.
En Sergi va ser un esportista pre‐
coç que va tocar diverses disciplines,
com l’atletisme, el ciclisme o l’alpi‐
nisme, ns i tot va pilotar cars i mo‐
tos aquàtiques. Hi ha esportistes
que tenen estil i d’altres que «creen»
estil, i en Sergi era d’aquests últims.
Allò que tocava, s’esforçava per ferho el millor possible, participant en
les tes més importants del món en
diferents disciplines, provocant
aquella enveja sana de les persones
que fan bé les coses amb l’aparença
que no els hi costa gaire esforç.
Res més lluny de la realitat. En
Sergi era una persona que s’esforça‐
va per ser el millor, competint però
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també cooperant, sabent que el tre‐
ball en equip és essencial per acon‐
seguir èxits, tant a l’esport com a la
vida en general. Disciplinat i metò‐
dic, sabia que el millor atzar és la
constància, i la clau per aconseguir
qualsevol ta resideix en picar pedra
dia rere dia.
Aquests valors esportius els va
transferir al món laboral, militant a la
UGT de Catalunya i exercint una im‐
portant tasca sindical, primer com a
delegat defensant els seus companys
i companyes de l’Ajuntament de Gra‐
nollers i després com a responsable
de la Federació de Serveis Públics
del Vallès Oriental. Entenia que la
unió fa la força i que si tots els tre‐
balladors públics defensaven els
seus interessos plegats, serien més
forts i tindrien més capacitat d’acon‐
seguir els seus objectius, com per
exemple, treballar menys hores, però
treballar millor. En Sergi no podia dirho més clar, però si ho podia dir
més alt i l’any 2001 va portar la
campanya de les 35 hores setma‐
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nals —i també el nom de la UGT de
Catalunya i de l’Avalot— als cims
més alts del món, com l’Aconcagua
o l’Everest.
En Sergi deia que aquell esforç
es compensava veient néixer el dia
des del punt més alt de la Terra, des
de la terrassa més meravellosa i ele‐
vada del planeta. Era un romàntic i
un apassionat de la vida que asse‐
gurava, parafrasejava García Már‐
quez, que va aprendre que la felicitat
no és viure al cim del món, sinó que
aquesta resideix en la forma de pu‐
jar-lo. I afegia que millor i més fàcil
són el terreny i el camí si ho fas en
bona companyia.
La seva consciència social va
traspassar el sindicalisme i es va
comprometre també políticament
amb la seva vila, Parets del Vallès,
de la qual va ser alcalde de la mà
del Partit dels Socialistes de Cata‐
lunya. A Parets va treballar amb tota
la dedicació i la passió —com feia a
l’esport— per millorar la vida dels
seus conciutadans, apostant pels

Història

serveis públics o les instal·lacions
esportives de qualitat i fent de Pare‐
ts un municipi atractiu per a la in‐
dústria d’innovació.
En Sergi era un gran comunica‐
dor, capaç de transmetre el seu en‐
tusiasme a les assemblees davant
dels companys i companyes, als
plens municipals i a tots els esdeve‐
niments esportius i solidaris en què
participava.
En aquest sentit, vull remarcar la
predisposició que va mostrar perquè
el nostre sindicat organitzés a Parets
les tres edicions de la cursa solidària
pel treball digne en el marc del Dia
Internacional del Treball Digne que
es commemora el 7 d’octubre. El
repte era tan gran com solidari, im‐
plicant altres administracions i orga‐
nitzacions en la recaptació per
ajudar a la recerca i la investigació
del càncer infantil que porta a terme
l’Hospital Sant Joan de Déu de Bar‐
celona.

Història

El 2017 va presentar-nos el seu
llibre La vida com a repte, on repassa
la seva vida i els seus reptes perso‐
nals, professionals i solidaris. Perquè
això és un dels aspectes que el feien
ser un gran home: no en tenia prou
en ser un dels millors alpinistes de
l’Estat espanyol, en marcar-se objec‐
tius com fer els catorze vuitmils en
menys de mil dies, sinó que ho feia
per causes solidàries i socials per mi‐
llorar la vida de les persones.
Sergi Mingote tenia un cor que
bategava a trenta-tres pulsacions per
minut, ideal per portar a terme els
seus reptes esportius. Però això era
secundari. En Sergi tenia un cor enor‐
me que el va fer deixar empremta,
també, a l’àmbit sindical, polític i so‐
cial. Com dèiem a l’inici, una persona
que ens va deixar clar que l’esport i
els seus valors poden ser un punt de
suport per moure el món.
Un home coherent i apassionat
de la vida que, encara que fent el que
més li agradava, ens ha deixat massa
d’hora.
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Quan penso en la mort, m’agrada
recordar els versos d’en Raimon en
la seva cançó «Si em mor».
Si em mor,
que el cant siga ja realitat,
Si em mor,
que les esperances siguen fets
i que d'altres continuen
el que nosaltres continuem.
Si em mor
—quin absurd descans—,
ja per sempre
lluny de tot el que més estime,
lluny de tot el que més vull.
Si em mor,
que el cant siga ja realitat.
Si em mor,
que el nostre treball
haja guanyat.
Si em mor.
Si em mor.
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Què ens queda després de 150 anys de la Comuna de París?
Carles Martí Jufresa, Fundació Campalans. Vicepresident de la UPEC

Barricada a la cantonada del bulevard Voltaire amb Richard-Lenoir durant la Comuna de París de 1871. Domini públic, Wikimedia Commons

S

epultat pels esdeveni‐
ments del segle XX, la Co‐
muna de París és avui un
episodi històric gairebé
oblidat, ns i tot a Fran‐
ça, però sens dubte es tracta d’un dels
moments més importants del naixe‐
ment de la política moderna, i en par‐
ticular del socialisme, al segle XIX.
La Comuna de París va ser una no‐
va amarada revolucionària sorgida,
com la de 1830 (que va donar lloc a
la liberalització del país amb el canvi
de dinastia dels Borbons als Orleans) i
la de 1848 (que va portar la breu Se‐
gona República), de les brases, encara
ben vives per a molts sectors de la so‐
cietat francesa, de la Gran Revolució
inconclusa de 1789 en el seu procés
cap a una autèntica «llibertat, igualtat i
fraternitat».
Aquest cop, l’espurna és el profund
sentiment de frustració i traïció que té
el poble de París després de la humili‐
ant derrota de l’exèrcit imperial francès

a mans del també imperial exèrcit
prussià i que els obliga a una rendició
no volguda i signada per un govern
que ha abandonat la capital. El buit de
poder evident a la ciutat fa la resta.
Van ser deu setmanes (des de la
revolta inicial de la guàrdia nacional de
París el 18 de març contra el seu des‐
armament ordenat per donar compli‐
ment a l’armistici, ns a la submissió
dels últims reductes insurrectes resis‐
tents el 28 de maig després d’una
setmana a sang i foc per part de
l’exèrcit) d’una experiència revolucio‐
nària plena que des del primer mo‐
ment s’autobateja com la Comuna
evocant conscientment alhora la insti‐
tució jacobina de 1793 i la proposta
comunalista proudhoniana1 de sobira‐
nia local i federativa.
Deu setmanes d’un París que es
vol independitzar de les institucions
del país i construir el seu propi model
social alternatiu al vigent en molts
aspectes:

• Democràcia «directa», és a dir, su‐
fragi universal (masculí) per esta‐
blir mandats imperatius amb
revocació possible en tot moment
a tots els àmbits i nivells (barri i
municipi, milícia i policia, empre‐
ses...) sota el control assembleari
popular dels «clubs» revolucionaris.
• Jurats populars en comptes d’un
poder judicial diferenciat.
• Laïcisme amb total separació entre
Església i Estat, fent de la religió un
assumpte privat.
• Educació bàsica obligatòria, gratuï‐
ta i laica.
• Milícia local que només s’activa en
cas de necessitat, però que fa de
tot ciutadà un soldat en defensa
de la Comuna per substituir l’exèr‐
cit nacional, professional i perma‐
nent.
• Abolició de la prostitució.
• Implantació progressiva de l’orga‐
nització cooperativa del treball en
tots els sectors productius per su‐

1 Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), lòsof i polític, socialista llibertari pare de l’anarquisme.
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Barricades de la Comuna de París, abril de 1871. Cantonada de la plaça de l'Hotel-de-Ville i la Rue de Rivoli. Domini públic, Wikimedia Commons

perar el repartiment injust de la
renda i, per tant, de la riquesa.
Penseu-hi: en ple creixement dels
estats-nació (precisament ideats pel
bonapartisme francès) i a contracorrent
del pols ideològic entre el liberalcapita‐
lisme emergent i el conservadorisme
tradicionalista en declivi, la capital de
França s’alça en armes per reclamar i
tractar d’imposar, per la via dels fets, la
dissolució de l’Estat i la seva transfor‐
mació en una república democràtica i
social federativa de totes les comunes
municipals franceses autogestionades.
L’impacte arreu va ser fortíssim, en
especial a la mateixa França, com ho
testimonia la repressió brutal que van
patir els comunards (20.000 morts
entre víctimes dels combats nals
sense quarter i afusellaments sense
judici; 40.000 presoners jutjats en
consells de guerra entre els quals
10.000 condemnats a pena de mort,

treballs forçats, deportació o presó; i
10.000 exiliats a Gran Bretanya, Bèlgi‐
ca o Suïssa), i les seves conseqüènci‐
es molt rellevants en termes polítics i
ideològics.
D’entre les conseqüències políti‐
ques, en destacaria tres: la difusió del
marxisme, l’aparició dels partits
socialistes i la con guració del model
«soviètic» de revolució.

La difusió del marxisme
Malgrat que el marxisme no va ju‐
gar cap paper en la Comuna ni en ter‐
mes programàtics com hem vist (la
seva inspiració és bàsicament proud‐
honiana, un dels grans enemics teòrics
de Marx) ni en termes de lideratge
(dels 79 membres que conformaven la
Comuna, la majoria eren vells jacobins
que es miraven al mirall de la Gran Re‐
volució de 1789-95 o seguidors
d’Auguste Blanqui2 i només una mino‐
ria eren membres de l’AIT o Primera

Internacional, i encara més, de la seva
branca anarquista que de la marxista)
i malgrat que el mateix K. Marx consi‐
derava un error haver iniciat aquella
revolució precipitada en termes de
procés històric (el que no vol dir que
no sentís total simpatia i admiració
pels comunards, entre els quals hi ha‐
via amics seus personals i de les seves
lles com P. Lafargue, i que no alabés
la seva gesta un cop acabada),3 els
vencedors van atribuir a Marx i a l’AIT
en una exitosa campanya de propa‐
ganda internacional, la direcció intel·‐
lectual i política de l’«espantosa»
revolta amb l’objectiu de demonitzar-lo
a ell i els seus postulats per sempre
més. Però l’efecte va ser tot el contrari i
per primer cop el marxisme es va po‐
pularitzar i el Manifest del Partit Comu‐
nista, que des de la seva publicació el
1848 havia tingut un ressò molt minso
entre els treballadors, va començar a
esdevenir un text de referència per als

2 Auguste Blanqui (1805-1881), revolucionari socialista seguidor de l’ala més radical de la Revolució Francesa (Hébert i Babeuf).
3 Marx va escriure a l’estiu de 1871 un llarg text adreçat al Consell General de l’AIT on re exiona sobre la Comuna. Avui se’l coneix com La guerra civil a França.
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Una barricada a la plaça Blanche durant la Setmana de la Sang. Entre els defensors, Louise Michel i una unitat de trenta dones. Domini públic, Wikimedia Commons

obrers organitzats de tot el món, com
ho prova les seves nombroses reedici‐
ons a molts països a partir de 1872.
El marxisme, un dels corrents de pen‐
sament més dominants del segle XX, va
agafar doncs la seva primera embran‐
zida sota els efectes de la Comuna.

L’aparició dels partits
socialistes
El debat sobre les raons del fracàs
de la Comuna va acabar amb el tren‐
cament de la fràgil unitat de la Primera
Internacional, certi cat al Congrés de
la Haia de 1872. Molts dels seus
membres havien arribat a la conclusió
que el nucli del problema era la insu ‐
cient organització política del movi‐
ment obrer en termes d’estructura,
formació, propaganda, continuïtat, ca‐
pacitat de representació i interlocució,
etc., i que sense partits obrers de
masses actuant directament en l’espai
politicoinstitucional mai es podrien
canviar els fonaments del sistema so‐

cioeconòmic. Calia deixar enrere el
funcionament horitzontal i d’a liació
directa de sindicats, mutualitats o al‐
tres organitzacions obreres a l’AIT per
crear nous partits unitaris d’àmbit na‐
cional, que després es coordinarien
entre si a nivell internacional, partits
que es presentessin a les eleccions
per guanyar visibilitat, recursos i poder
de negociació (entrar a governar era
llavors impensable). Evidentment, els
sectors anarquistes, fossin proudhoni‐
ans o bakuninistes,4 hi van estar en
contra i van mantenir el seu camí se‐
guint el model anterior, però la resta
del moviment obrer socialista, des de
les trade unions angleses ns als co‐
munistes, van assumir aquests postu‐
lats i van començar a forjar partits
socialistes unitaris (encara que amb
noms diferents) a tots els països. Ale‐
manya va ser el primer el 1875 al
Congrés de Gotha, Espanya dels pri‐
mers amb la fundació del PSOE el
1879 i França l’últim el 1902, i alhora

el 1889 es va constituir la Internacio‐
nal Socialista o Segona Internacional.
Així, l’experiència traumàtica de la Co‐
muna precipita el primer gran trenca‐
ment de la família socialista i l’aparició
dels partits socialistes a l’escena polí‐
tica, molts dels quals encara no exis‐
teixen.

La con guració del model
«soviètic» de revolució
La tesi leninista segons la qual les
masses no fan la revolució sinó que
segueixen una avantguarda plenament
conscienciada, formada i disciplinada
disposada a tot per apro tar l’oportu‐
nitat tàctica (com és el cas d’una frus‐
trant derrota militar o d’una esgotadora
guerra impopular) prescindint de la
maduresa de les condicions econòmi‐
ques i socials estructurals, és una idea
manllevada a Blanqui i posada en
pràctica per primer cop pels blanquis‐
tes aquell 1871. Alhora, la Comuna és
també el primer intent de fer residir el

4 Mikhail Bakunin (1814-1876), polític i teòric anarquista molt sovint enfrontat a Marx.
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Vista de la Rue de Rivoli després de la Setmana de la Sang. Domini públic, Wikimedia Commons

poder polític en una estructura d’as‐
semblees o consells («soviets» en
rus) de ciutadans compromesos que
exerceixen el control de totes les fun‐
cions legislatives, executives i judicials
incloent-hi exèrcit, policia, sistema
productiu... i on els dirigents són ad‐
ministradors tothora revocables de les
seves decisions. És una forma de po‐
der en nom del poble que s’oposa
explícitament a la forma parlamentà‐
ria de la democràcia representativa.
El 1917 a Rússia amb èxit i el 19181919 a Alemanya i a Hongria sense
èxit, el model «soviètic» de revolució
es va posar de nou a prova i des de
llavors és present a l’imaginari polític
de tota la humanitat.
D’entre les conseqüències ideolò‐
giques, la principal és el desenvolupa‐
ment del comunisme llibertari o
anarcocomunisme. Fruit de l’experièn‐
cia comunal i coincidint amb el seu
exili a Suïssa, part dels sectors anar‐
quistes més directament implicats a la
Comuna (amb Élisée Reclus al capda‐
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vant) i el cercle rus de P. Kropotkin fan
evolucionar el pensament llibertari cap
a posicions més internacionalistes i
comunitàries, travessades per les idees
de solidaritat espontània i ajuda mú‐
tua directa sense cap intermediació
funcional i, per tant, l’allunyen de l’a‐
narquisme individualista de Proudhon i
ns i tot de les tesis més col·lectivistes
de Bakunin. Pren forma així un corrent
importantíssim de l’anarquisme que
serà molt in uent durant tota la prime‐
ra meitat del segle xx (la FAI espanyola
n’és un bon exemple). Precursor de
l’ecologisme, entre d’altres, el seu res‐
sò reviu avui en molts plantejaments
polítics alternatius.
I al costat d’aquestes grans herèn‐
cies de la Comuna, no em resisteixo a
deixar-ne palesa una altra de més
simbòlica però igualment important
per a tots els i les socialistes del món:
la lletra de La Internacional va ser es‐
crita pel comunard Eugène Pottier du‐
rant algun dels setanta-dos dies de
desori i esperances de la Comuna.
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Tampoc seria just deixar de men‐
cionar l’enorme rèplica que va tenir a
Espanya la Comuna amb l’aixeca‐
ment cantonal de 1873 (amb Carta‐
gena al capdavant de més de vint
ciutats) durant la nostra efímera Pri‐
mera República.
Voldria pensar que, aquest 2021,
amb motiu del 150è aniversari de la
Comuna de París, l’esquerra i en par‐
ticular el socialisme d’avui, diferent
però també hereu d’aquell socialisme
inicial d’ampli abast ideològic, serem
capaços d’apropar-la al gran públic i
posar de manifest el seu enorme va‐
lor històric.
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Una «col·lecció» extraordinària.

El Museu de Camins
Rita Nin, periodista
Fotogra es de Museu de Camins

El teixit natural de comunicació, la vertebració de la relació entre la
gent i els pobles, la ruta que enllaça el territori, els camins, és una
petjada clara que ens parla de la vida social i econòmica que ens ha
precedit. Ens diuen molt sobre la forma de vida d’un lloc. Tornar-los a
trepitjar ens enllaça amb el nostre passat i ens ajuda a entendre’l.

L

es grans vies, carreteres o
autopistes, les noves for‐
mes de comunicar-nos
amb vehicles motoritzats,
han anat substituint —i en
algun cas fet desaparèixer—, aquests
antics rastres entramats. Però els ca‐
mins, tossuts, abracen massa vides,
parlen i volen perviure. Encara hi som
a temps. Són un valuós patrimoni his‐
tòric que no podem perdre. La bona
notícia és que hi hagi qui els vulgui
continuar defensant.
El Museu de Camins, un museu a
cel obert únic al món, on les «peces»
són els elements naturals, està recu‐
perant i millorant la xarxa de camins
antics de la Vall de Siarb (Pallars So‐
birà) perquè tornin a ser transitats.
S’ha creat un espai de descoberta on,
mitjançant el senderisme, s’articula i
es connecta el patrimoni cultural i na‐
tural d’aquest entorn. En aquest espai
a l’aire lliure es mostra com era la xar‐
xa de camins antics i s’expliquen les
tècniques que s’utilitzaven per cons‐
truir-los i els usos que tenien; una xar‐
xa que, com a eix vertebrador de la
vida tradicional, servirà per explicar la
vida antiga als Pirineus i donar accés
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als elements culturals i naturals de la
vall.
En altres paraules, un entramat
tradicional i comunitari de corriols,
senders, encreuaments, marges i
construccions a través dels quals ens
submergim a la vida rural i als seus
ritmes, als usos i les tècniques cons‐
tructives, i a les històries que durant
centenars d’anys han omplert de vida
el Pirineu.
La proposta transforma una vall
rural en una oferta a l’aire lliure de
conservació, formació, divulgació i re‐
cerca on gaudir, aprendre i conèixer
els valors del territori, alhora que brin‐
da al territori una via de desenvolupa‐
ment cultural, social i econòmic en ple
segle XXI.
En aquesta tasca, als investigadors
els han acompanyat els veïns i veïnes
de la vall. S’ha pogut entrevistar i gra‐
var, d’un a un o en grup, gairebé una
trentena de padrins i padrines de la
zona amb els records encara molt
vius. A la vall de Siarb, l’ús del carro va
començar pels volts de l’any 1950. Al‐
guns l’han vist arribar, i també els au‐
tomòbils, els camions, els tractors i la
carretera asfaltada. És una generació
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Entre tots aquells camps pallaresos de l’Alt Pirineu, el
camí era l’únic pam de terreny públic, a excepció d’algun
prat comunal. Un valor que tampoc no es vol perdre.
Aquests terrenys són de tothom. Tots tenim dret a
accedir als llocs, si perdem un camí, perdem també el
dret d’arribar-hi. Cal assenyalar que els veïns i veïnes en
feien el manteniment, el que s’anomena fer comú. El
col·lectiu arreglava el camí pel bene ci de tothom o per
l’interès de cada casa

que ha viscut tota la transformació de
l’estructura viaria i tecnològica del Pa‐
llars, lligat a un canvi de vida igual de
descomunal als pobles del Pirineu. Els
investigadors han pogut recollir de viva
veu els seus records i vivències. La
memòria d’uns trajectes que van lli‐
gats a la seva feina, a l’oci, a les festes
majors, a les visites als parents o a
anar a sembrar o llaurar. «Gràcies a
aquestes entrevistes es poden desco‐
brir quins camins han quedat amagats
pel pas dels temps, quins usos havien
tingut i quins estils de vida tenien lloc
al Pirineu, concretament a la Vall de
Siarb». Un cop se sap on són aquests
camins, s’estudien mapes antics de
l’Institut Cartogrà c i Geològic de Ca‐
talunya (ICGC) per poder localitzar-los,
traçar-los i, més tard, poder fer una
observació en el terreny i decidir qui‐
nes tasques s’han de fer per recupe‐
rar-los. «Recuperar vol dir aconseguir
l’amplada original, que tothom pugui
caminar bé pel que fa a l’alçada i, per
tant, que el camí estigui net».
El projecte és factible, entre altres
ajudes, perquè pot comptar amb la
col·laboració de grups de joves volun‐
taris que participen en els seus camps
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de treball. «Només amb camps de tre‐
ball ja s’han recuperat al voltant de
quinze quilòmetres de camins imprac‐
ticables. I això sense comptar amb al‐
tres trams de camins on hem refet
murs, canalitzacions d’aigua o amplia‐
cions». No en va el Museu de Camins
és un projecte viu i participatiu que
s’està construint entre tots.

Nou web del Museu de
Camins
Coincidint amb el tercer any de
vida del Museu de Camins, s’ha enge‐
gat el web www.museudecamins.com,
que centralitza l’activitat i recerca que
s’hi desenvolupa, així com les mane‐
res de ser part d’aquest projecte de
construcció col·lectiva. Tot aquest ma‐
terial es pot trobar al canal de YouTube
de l’equipament museístic i al seu lloc
web, en el qual també hi ha una versió
només d’àudio. Una altra de les pro‐
postes del Museu de Camins és es‐
coltar els testimonis mentre es fa la
ruta i, en aquest sentit, es preveu de
cara al futur incloure-hi senyals amb
fragments concrets que parlin sobre
l’entorn i els diferents punts de visita.
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La Guerra Civil en 360 graus
El Museu de Camins ha iniciat un
nou projecte de recuperació de la
memòria històrica per donar a co‐
nèixer com es va viure la Guerra Ci‐
vil, la postguerra, la transició i la
recuperació dels valors democràtics
des del vessant més rural del Piri‐
neu, a través del senderisme: cami‐
nar per la Guerra Civil des del punt
de vista de la Vall de Siarb. Aquest
és el punt de partida del nou projec‐
te, «Camins de Memòria» que, amb
el suport de Memorial Democràtic,
complementa la proposta que ofe‐
reix. La iniciativa parteix d’una doble
acció. D’una banda, s’ha creat una
ruta entre dos punts rellevants i con‐
traposats de la Guerra Civil a la zo‐
na. De l’altra, s’ha recollit la
memòria oral del Front del Pallars a
partir d’entrevistes de persones que
encara ho recorden.

Quan parlàvem amb padrins sabíem que al darrere hi
havia molt de contingut per explicar i que, per tant, si
començàvem a fer una feina més sistematitzada, hi
sortiria molt fons més enllà, com històries relacionades
amb la Guerra Civil. GEMMA COTS
56
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Memòria viva

Un camí entre dos bàndols

La primera pota d’aquest nou
projecte és una nova ruta per cami‐
nar a través de la història. Per tal de
donar a conèixer els punts més relle‐
vants, s’ha creat una ruta que uneix
les forti cacions franquistes situades
al Tossal de Sant Joan de Vilamur i
les trinxeres republicanes de la serra
de Sant Quir. La particularitat és que
l’itinerari permet observar el front
«en 360 graus», és a dir, que des de
la posició d’un dels bàndols es veu
la del contrari. S’explica així de ma‐
nera contraposada les dues posici‐
ons enfrontades al con icte bèl·lic.
Tots els punts històrics pels quals
passa la ruta són de gran interès, ja
que es tracta de restes de la guerra,
en gran part dins del bosc i a la
muntanya, que han romàs intactes
ns als nostres dies, només degra‐
dades pel pas del temps. A més,
moltes de les trinxeres i forti cacions
d’aquest període es troben en ubi‐
cacions privilegiades pel que fa a
vistes i panoràmiques sobre la vall.
Les excursions ns a aquests punts
tenen molt d’atractiu també des del
punt de vista paisatgístic.
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La guerra, la postguerra i la transi‐
ció cap a la recuperació dels valors
democràtics explicada per aquells qui
la van viure és l’altra gran pota del pro‐
jecte. Es tracta d’una tasca que arriba
en un moment crucial de la història, ja
que es tracta d’una generació que està
a punt de desaparèixer. Per tal de con‐
servar el testimoni d’aquelles vides,
d’aquelles èpoques passades, d’a‐
quells costums, d’aquelles vivències en
molts moments crues i dures era es‐
sencial donar veu a aquests testimonis
de vides passades; unes vides carac‐
teritzades pel sacri ci, la subsistència,
l’abastament propi, la transhumància i
la vida en comú. Era crucial que
aquests testimonis es recollissin ara i
que expliquessin cada visió i punt de
vista de la guerra, la fugida, la repres‐
sió i la construcció de la societat de‐
mocràtica des del vessant més rural.
Tot aquest material, que s’ha reco‐
llit i editat en vídeo, és una font de pri‐
mera mà de gran valor històric,
antropològic i sociològic per a tot
aquell qui vulgui acostar-se a aquest
període des d’un punt de vista prou in‐
èdit ns ara.
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Retrobar
(descobrir?)

Francesc
Layret
En el centenari de
l’assassinat del polític i

«advocat dels
pobres»

Lola Santacana, periodista

U

n dels polítics més in‐
uents de la Catalunya
del segle XX és, parado‐
xalment, força desco‐
negut. En el centenari
del seu assassinat, dues iniciatives ens
ajuden a omplir aquest buit de la nos‐
tra història. L’exposició comissariada
per l’historiador Jordi Serrano «Francesc
Layret, diputat per Sabadell. El l roig
del catalanisme», i el llibre de l’advocat
i diputat per la CUP (2017-2021), Vi‐
dal Aragonés, Francesc Layret. Vida,
obra i pensament, contribueixen amb
moltes dades, algunes inèdites, al co‐
neixement del personatge.
Tant la mostra com el llibre aporten
molta llum sobre l’últim dia de la seva
vida i, més concretament, de les últi‐
mes hores abans de ser abatut per set
trets letals, el 30 de novembre del
1920. L’advocat i polític va ser tirotejat
davant mateix del seu despatx del car‐
rer Balmes de Barcelona quan es diri‐
gia a entrevistar-se amb l’alcalde de la
ciutat per demanar-li que intercedís en
favor de 36 sindicalistes detinguts, en‐
tre els quals Lluís Companys. Els pisto‐
lers que el van assassinar varen cobrar

Fundació Irla
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Grup Layret. Família Rodríguez Roda-Layret

40.000 pessetes, una quantitat nota‐
ble per l’època, pagades per la patro‐
nal catalana en la persona del
propietari de L’Espanya Industrial, Ma‐
ties Muntades. En el llibre i en l’exposi‐
ció trobem els noms dels dos
homicides a sou, Fulgencio Vera i Paulí
Pallàs. Detinguts i encarcerats, es van
escapar de la presó poc després en
circumstàncies sospitoses. Amb l’ad‐
veniment de la República, els varen
tancar de nou, però el 1935, gràcies a
una amnistia anterior, varen ser nova‐
ment alliberats.
Layret, nascut a Barcelona el
1880, va patir un atac de paràlisi in‐
fantil que l’immobilitzà les dues ca‐
mes, fet que el va obligar durant tota la
seva vida a portar crosses. Potser
aquesta circumstància afavorí la seva
dedicació a l’estudi. Parlava quatre
llengües i posseïa una gran cultura. Era
«un home del renaixement en un cos
trencat», segons Aragonés. Va compar‐
tir aules amb Lluís Companys, amb qui
l’uniria una llarga amistat personal i
una estreta relació política, així com
amb Salvador Seguí, «El Noi del Su‐
cre». Matriculat a les facultats de Dret i
Filoso a i Lletres de la Universitat de
Barcelona, es llicencià en les dues
carreres amb unes quali cacions ex‐
cel·lents.

Història

L’Esquella de la Torratxa

Layret va ser un incansable defen‐
sor del dret civil català i de la llengua.
Era conegut com «l’advocat dels po‐
bres», ja que va posar tota la seva ca‐
pacitat intel·lectual al servei de la
causa obrera. L’octubre de 1920 fundà
a Sabadell la revista L’Avenir. Setmana‐
ri d’esquerres, fortament vinculada
amb el moviment rabassaire, el repu‐
blicanisme federal i l’esquerra catala‐
na.
Políticament el caracteritzava el
seu pragmatisme. Defensor d’un am‐
pli acord per acabar amb l’hegemonia
de La Lliga i el que representava, mal‐
dava en la necessitat de candidatures
en què hi fossin representats des del
PSOE i la UGT ns als moviments re‐
publicans i catalanistes i sector mo‐
derats de la CNT. Fins aleshores les
lluites del moviment obrer i l’esquerra
catalanista anaven en paral·lel. Era
una de les poques persones que ho
podia fer possible gràcies al seu pres‐
tigi. Jordi Serrano afegeix: «Però, més
enllà, Layret actualitza la idea del pac‐
te sinal·lagmàtic que proposen els re‐
publicans federals catalans del XIX,
amb Francesc Pi i Margall al capda‐
vant. Es tracta que Catalunya pugui
tenir la relació que vulgui amb Espa‐
nya, Ibèria i el món. Un pacte sense
coaccions, lliure».
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L’exposició
La mostra compta amb un ampli
conjunt de fotogra es i documentació
originals de l’època procedents de di‐
versos arxius públics i particulars, i
també amb objectes, obres i mobiliari
procedents, molts d’ells, de la família
Rodríguez-Roda Layret. Una bona part
es presenten per primera vegada en
públic. També recull cartes personals
entre les quals l’última que va enviar
Layret al diputat Marcel·lí Domingo el
mateix dia de l’assassinat.
Podem veure també fotogra es del
seu enterrament multitudinari a Barce‐
lona, que es va convertir alhora en un
acte de dol i en un acte polític. En pro‐
testa per la seva mort es va convocar
una vaga general a Barcelona i Saba‐
dell. Un grup de treballadors van ar‐
rancar materialment el fèretre per tal
de portar-lo ells a l’espatlla. La Guàrdi‐
a Civil, amb els sabres desembeinats,
va reaccionar amb violència, va carre‐
gar amb brutalitat contra els milers de
persones aplegades amb un resultat
de desenes de ferits i, ns i tot, va arri‐
bar a colpejar el fèretre.
L’exposició també compta amb l’a‐
portació d’una il·lustració creada ex‐
pressament per a l’ocasió de l’artista
Xavi Torrent i també d’una obra de l’ar‐
tista sabadellenc Werens, inspirada en
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la gura d’en Layret. En el transcurs de
la visita es pot sentir l’actor Jep Barce‐
ló donant veu al Layret polític i la veu
de la Teresa Rebull interpretant la can‐
çó «Vint bales», basada en la lletra del
poema «A Layret», de Maria Mercè
Marçal («Vint bales foren, vint bales,
ai!, quan trencava la nit! Dia trenta de
novembre, nit d‘hores decapitades!
Vint bales foren, vint bales! Dia trenta
de novembre, nit sense alba de matí!
Ai!, com moria la nit! Caigué la crossa
del poble! Segaren l’alè de l’aire! Vint
bales foren, vint bales! Malhaja qui no
ho recorda, vint escorpits al seu pit!
Ai!, com sagnava la nit!»). La cantant
era lla de Balbina Pi, líder feminista
del Círcol Republicà Federal de Saba‐
dell, que va participar, ja embarassada,
en l’última campanya electoral amb
Layret.
L’exposició, en un gran exercici de
síntesi, ens permet conèixer i aprofun‐
dir en el Layret personal i polític. El co‐
missari de la mostra, Jordi Serrano,
explica que la seva intenció és que els
visitants accedeixin al pensament de
Layret a través de tots els elements.
«Ha estat una tasca apassionant per a
la descoberta de la magnitud del per‐
sonatge. Crec sincerament que quan
Salvador Seguí diu a Maó, on estava
deportat, en assabentar-se de l’assas‐
sinat de Layret: “ja saben el que han
fet, aquests vils” ens estava dient que,
probablement, Layret estava destinat a
dirigir la Catalunya republicana».
Per ampliar la informació: https://
irla.cat/entrevista-jordi-serranoexposicio-francesc-layret/
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Portada del llibre

El llibre*
Layret: més enllà de «l’advocat dels
obrers»
Si la gura de Josep Anselm Clavé
ha arribat als nostres dies per haver
estat l’impulsor dels «cors obrers», la
de Francesc Layret hi ha arribat per
haver estat «l’advocat dels obrers».
Tanmateix, aquests dos personat‐
ges comparteixen el fet que no sols
destacaren per la seva faceta professi‐
onal —i també que ambdós patiren
malalties cròniques que els hipoteca‐
ren les seves curtes vides—, sinó que
tingueren un paper fonamental en l’e‐
volució de la història de l’esquerra po‐
lítica catalana.
En el cas de Clavé, aquesta restitu‐
ció i valorització de la seva vida i obra
encara resta per fer (us hi animeu?).
Però, en el cas de Layret, i coincidint
amb el centenari de la seva mort, el
cornellenc Vidal Aragonés Chicharro
n’ha assumit el repte. I amb Francesc
Layret. Vida, obra i pensament crec
que l’ha superat amb escreix.
L’exercici d’Aragonés va molt més
enllà d’explicar-nos la seva «vida, obra
i pensament», sinó que ens dibuixa
una època i, especialment, una dèca‐
da, la dels deu, que és una de les
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Document signat per Layret. Fons Jordi Serrano

grans desconegudes de la nostra his‐
tòria —eclipsada com moltes altres per
la dels trenta—, però que és clau per
entendre l’evolució de l’esquerra cata‐
lana al segle XX.
I és que l’evolució del seu pensa‐
ment polític i la seva acció al llarg d’a‐
questa
dècada
circula
pel
republicanisme, el catalanisme, l’obre‐
risme i el socialisme. Moviments polí‐
tics i visions del món —i de la nació—
que convivien barrejats de tal manera,
que era difícil poder xar-ne unes fron‐
teres clares. El Poble Català, on Layret
escriví regularment abans d’abandonar
l’UFNR, és una rica mostra d’aquesta
pluralitat d’espais polítics en ràpid i
contradictori procés de de nició.
Perquè tot «personatge històric» té
una vida molt més llarga que no pas la
pròpia «persona» i, precisament, és per
això que la «persona» adopta aquesta
categoria. És així com Aragonés entén
Layret «no com una gura del passat,
sinó com un avançat al seu temps que
ens ofereix les claus per a la lluita del
present i la conquesta del futur».
*Extracte de la ressenya de Xavier
Milian publicada a Catarsi magazín
facilitada per l’editorial.

Història

Unió General
de Treballadors
de Catalunya

Pluja de mots

Els termes de l’emergència climàtica:

de la crisi climàtica
a la transició

climàtica

Q

uan fa uns anys vam començar a sentir parlar
del canvi climàtic actual, d’origen antropogènic,
segurament ens ho miràvem amb una certa dis‐
tància, com un problema futur, llunyà –i ns i tot
hi havia qui el posava en dubte. Amb el pas dels
anys, però, ja no hi ha distància ni dubte possible, perquè
l’impacte ambiental és tan proper i acusat que no ens podem
limitar a parlar amb neutralitat cientí ca del canvi climàtic evi‐
dent, sinó que el terme que s’imposa és el de crisi climàtica, i
la gravetat d’aquesta crisi ens obliga a actuar: és el que es
coneix com a emergència climàtica.
L’augment de la temperatura mitjana global respecte a la
de l’època preindustrial és ja inqüestionable, i també altres
canvis que s’observen en el clima al costat de l’escalfament
global: per exemple, l’augment de la intensitat i la freqüència
dels períodes de sequera meteorològica i dels fenòmens me‐
teorològics extrems (com ara, en el nostre context, les onades
de calor, els episodis de pluja torrencial o els minihuracans
mediterranis), o l’increment de les situacions d’estancament
atmosfèric.
Aquesta variabilitat climàtica té també un impacte clar en
el medi: l’augment del risc d’incendis forestals; l’augment de
la freqüència de les inundacions; la deserti cació; l’increment
de la temperatura de l’aigua de mar; el desglaç dels casquets
polars i de les glaceres; l’expansió tèrmica; l’augment del ni‐
vell del mar; l’acidi cació dels oceans, o l’alentiment de la cir‐
culació termohalina, només per esmentar alguns dels efectes
més destacats.
I aquest impacte en el medi, evidentment, no ens és aliè,
sinó que té repercussions per a la vida a la Terra: per exemple,
accelera la pèrdua de la biodiversitat; produeix alteracions en
la cadena alimentària; provoca estrès hídric i estrès tèrmic;
causa inseguretat hídrica i inseguretat alimentària; amenaça
la salut global i pot comportar que algunes persones es vegin
obligades a abandonar el seu lloc de residència habitual i es
converteixin en migrants climàtics.
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TERMCAT
Com en un engranatge complex, l’alteració d’un paràmetre
té múltiples efectes en cadena, alguns dels quals ns i tot
funcionen com a mecanismes de retroacció climàtica. És el
cas, per exemple, del desglaç del permagel, que és una con‐
seqüència de l’escalfament global però també el potencia, ja
que quan el permagel es desglaça i es descompon produeix
metà, i el metà és, al seu torn, un gas amb efecte d’hivernacle
que potencia l’escalfament global.
Davant d’aquesta situació, doncs, i tenint en compte que
en algun cas ja es considera que hem arribat a un punt de no
retorn, es fa del tot necessari actuar, això és, dur a terme un
procés de transició climàtica.
D’una banda, un dels pilars fonamentals de la transició
climàtica han de ser les mesures de mitigació del canvi climà‐
tic, encaminades a reduir les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle i millorar la capacitat dels embornals. Són mesu‐
res de mitigació, entre d’altres, la transició energètica, la refo‐
restació de zones desforestades, el desenvolupament de
tecnologies d’emissions negatives, i la compensació de car‐
boni.
D’altra banda, la transició climàtica també ha d’incloure
mesures d’adaptació al canvi climàtic, que redueixin la vulne‐
rabilitat als efectes inevitables que produeix. Per exemple, són
mesures d’adaptació la protecció de la biodiversitat, la im‐
plantació de sistemes urbans de drenatge sostenible i la pla‐
ni cació territorial.
El coneixement de la terminologia pot ser un bon element
per a la conscienciació de la situació de crisi que vivim, així
que us animem a consultar el Diccionari de l’emergència cli‐
màtica, elaborat pel TERMCAT amb la col·laboració del Servei
Meteorològic de Catalunya i l’O cina Catalana del Canvi Cli‐
màtic. Hi trobareu 230 termes relacionats amb la crisi climàti‐
ca i la transició climàtica (amb denominacions en català,
equivalents en castellà i en anglès, i de nicions i notes expli‐
catives), alguns dels quals també són consultables a partir de
la infogra a interactiva reproduïda en aquest article.
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Fil de llengües

Ester Bonet
Barcelona, 1950
Filòloga
@esterbonet5 @viquidonesUPF @donesAmb

T

inc una trajectòria professional curiosa, i de fet,
no he conegut mai ningú com jo. Des de petita
sempre m’havia agradat practicar esports, així
que quan va arribar l’edat de triar una professió
no vaig dubtar gens, volia ser professora d’Educa‐
ció Física. Però al cap d’un temps vaig descobrir que no hi ha
res més difícil que fer moure per obligació una persona. Així
que vaig desistir i em vaig agafar un temps de descans per re‐
pensar-me. Em poso a estudiar Filologia catalana a la UB i vet
aquí que comença una etapa duríssima de la meva vida, tenia
el cervell anquilosat i després de cada classe em sentia crui‐
xida de tant que havia d’aprendre.
Tanmateix quan van arribar els Jocs de Barcelona, gràcies
a aquestes dues llicenciatures vaig poder coordinar l’elabora‐
ció dels diccionaris dels esports olímpics tot aportant conei‐
xement dels dos àmbits, l’esportiu i el lingüístic. A partir
d’aleshores, la terminologia de l’esport ha estat el meu camp
professional.
En el moment actual em trobo immersa en la revisió dels
biaixos que conté la Viquipèdia, una gran plataforma de visi‐
bilització de la llengua catalana que rep cada més uns 34 mi‐
lions de visites, incomparables a qualsevol altra eina de
consulta, i per aquest motiu hi col·laboro.
Tanmateix a mesura que hi he anat aportant contingut, he
vist com està esbiaixada, perquè al ser una enciclopèdia que
recull el coneixement ja publicat, ha heretat un biaix intrínsec
de la nostra societat i el perpetua. Per això la frase inaugural
de Jimmy Wales: «Imagineu un món on tothom tingués lliure
accés a tot el coneixement humà» em grinyola, i ara per ara
no ‹tothom› hi té accés ni tampoc recull ‹tot› el coneixement.
Hi ha grans bretxes de contingut que cal anar cobrint, i con‐
cretament la representació de les dones, com ja us podeu
imaginar, és una d’elles. Per aquest motiu l’any 2016, junta‐
ment amb UPF Igualtat, coordino l’Espai ViquidonesUPF, cen‐
trat a detectar el biaix de gènere a la Viquipèdia i reduir la
bretxa de gènere tant pel que fa als continguts (només un
18% són biogra es de dones) com pel que fa al nombre d’e‐
ditores (només un 10% són dones).

Llengua

En quina llengua vas estudiar?
La primària en català i la secundària en castellà.
En el teu entorn, en quina o en quines llengües parles ha‐
bitualment?
Català, castellà, anglès i francès.
Una paraula que t’agradi molt.
Vindicació.
Sabries recitar de memòria algun poema en català?
Sí, i tant: Drap de la pols, escombra, espolsadors…, de
Maria Mercè Marçal, i el darrer que he après és Podries,
de Joana Raspall.
En quins idiomes sabries dir sisplau, gràcies, hola i adeu?
Anglès, francès, rus, italià i portuguès.
En quina llengua tens con gurat el mòbil? I l’ordinador?
En català tot. A l’ordinador treballo amb programari lliure i
és molt fàcil tenir-lo sempre ben con gurat.
Quina paraula utilitzaries per de nir una posta de sol?
En necessito més d’una: color d’infantesa!
Hi ha alguna dita o frase feta que comparteixis?
Cap, perquè totes denigren les dones. L’única potser seria
«Si Déu et vol bé, una lla et dona primer», però tampoc
se’n salva, perquè està clar quina funció haurà de complir
aquesta lla.
En quin idioma et sents més còmode a l’hora de llegir un
llibre?
En català, però m’agrada llegir assaig i malauradament
sovint no trobo traduccions, aleshores trio llegir en llengua
original i la comoditat ja no és el factor decisiu.
Un mot que el diccionari hauria d’admetre (i per què).
Ecofeminisme, perquè podria ser una de les solucions a
l’emergència climàtica.
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La cançó

alegre

i combativa

Margarida Joanmiquel
i Peraferrer «Meg»,
membre de Cor de Carxofa
Fotogra es de Josep Armentano Solé,
«Glosadas a Llucmajor (Mallorca)» / Flickr

L

a glosa (corrandes, garrotins...) és l’art d’improvi‐
sar cantant en català, és a dir, és com el rap, però
utilitzant melodies tradicionals. És una forma de
comunicació i, com a tal, es fa servir a esdeveni‐
ments molt diversos: celebracions familiars, actes
reivindicatius, festes populars, espectacles de glosa «sola» o
bé combinada amb poesia, rap o ns i tot amb tast de vins!
Un acte de glosa pot tenir diferents formats: espectacle en
un escenari, combat (concurs obert a la participació, amb un
jurat), un taller per aprendre’n o una trobada en un local on
tothom pot dir-hi la seva cantant.
Les temàtiques sovint van pujant de to, es tracta de veure
qui la diu més grossa: la glosa sol tenir un punt de sornegue‐
ria i humor, altes dosis de controvèrsia, jocs de paraules i cer‐
ta voluntat de transgressió. El joc d’enginy està servit! Es
tracta de sorprendre l’altre i l’espectador!
Cada zona tenia/té la seva melodia pròpia (algunes la
conserven ben arrelada). Així, per exemple, a la zona de l’Ebre
s’improvisa típicament amb jotes, al Pirineu s’hi han recollit
diferents corrandes, els garrotins ens han arribat dels gitanos
de Lleida i a Menorca es canten porgueres. El mot glosa com
a genèric per a la cançó improvisada en català, de fet, l’hem
agafat de la glosa mallorquina, que és el cant típic de Mallor‐
ca, on no s’ha trencat mai el l generacional. Actualment, si
bé ens organitzem per proximitat geogrà ca, la glosa l’ente‐
nem en l’àmbit de Països Catalans, ja que la llengua és com‐
partida i el joc comunicatiu és el mateix. Moltes vegades, els
glosadors dominen melodies de diferents territoris.
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Llengua

Història de la recuperació
Concretament al Principat de Catalunya, l’Associació Cor
de Carxofa —associació del foment del glosat— neix informal‐
ment com un grup d’amics que van descobrint formes d’im‐
provisació genuïnes en català. Inicialment són de l’entorn de
La Sèpia Verda, associació cultural de Sabadell. Cap als anys
2000 editen (Helena Casas) uns fanzins anomenats El Cor de
la Carxofa, que parlen, entre altres coses, de garrotins, i d’aquí
se n’agafarà el nom per a l’associació, constituïda el 2006.
Per altra banda, hi té un paper destacat també el poble
empordanès d’Espolla, on s’organitza anualment la ra de l’o‐
li. L’any 2002, l’organització de la ra és convidada en inter‐
canvi al poble de Jesús (Tortosa), allà poden gaudir de la ra
que hi fan amb un sopar cantat, amb jotes. Els agrada tant la
idea que decideixen incorporar cançó improvisada a la seva
ra, prenent una melodia pròpia de l’Empordà: les nyacres. Ai‐
xí neix, el 2003, la primera Trobada de Cantadors, que és un
dels combats de referència.
Que sapiguem, de persones que improvisessin al Principat
per observació de generacions anteriors pràcticament només
quedaven els cantadors de jotes a l’Ebre i un únic cantador
de corrandes: Josep Maria Casadevall «Carolino» (Folgueroles)
i, per tant, moltes de les activitats de glosa van haver de ser
reinventades, sovint des de l’associació, que ha fet créixer la
glosa a partir de noves experiències.

Llengua

Això ha permès que apareguessin iniciatives noves, com
ara Les 12 hores de glosa (trobada anual dels glosadors dels
Països Catalans, des del 2008), la lliga amateur de glosa AB‐
BA —per equips—, l’Escola d’Estiu (des del 2011), el docu‐
mental Glosadors (2014), la Trobada Internacional de Cançó
improvisada (Badalona, 2015), diferents combats/mostres
que han anat sorgint arreu: Concurs de Garrotins (Sabadell,
des del 2000), Combat d’Espolla (des del 2003), Combat de
Corrandes de Montagut (des de 2010), Mostra Nacional de
Sant Quirze del Vallès (des de 2012), Glosadors Sota el Cam‐
panar (Verges, des de 2013), Combat de Gràcia (des de
2018), Combat de Granollers (des de 2018)...
La majoria d’activitats són festives, però l’entitat també ha
volgut dedicar esforços a dos projectes més acadèmics, l’Arxiu
Català de la Glosa i, en col·laboració amb Plataforma per la
Llengua, el pla Eduglosa, que inclou un web de recursos per a
aprendre a glosar i assessorament i tallers a escoles i insti‐
tuts.

La glosa ens ajuda a acceptar l'error, a
perdre la vergonya davant del públic, a
millorar la memòria i la velocitat de
pensament, a concentrar-nos en l'ara i
aquí, a valorar les idees dels altres, a
observar i «llegir» el moment
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Potencial pedagògic

L’Aula Eduglosa

La glosa té un alt potencial pedagògic: no només ajuda a
desenvolupar les competències lingüística i artística, sinó que
també s’hi treballa l’educació en valors i cultural.
En l’àmbit lingüístic, per posar-hi alguns exemples, la rima
fa que qui aprèn a glosar vulgui adquirir més vocabulari per
tenir més opcions de paraules-rima i, a més, també vulgui di‐
ferenciar les diferents categories gramaticals (no té el mateix
valor rimar només amb in nitius que barrejar-hi substantius o
adjectius). Així doncs, la glosa és una bona excusa per treba‐
llar una sèrie d’aspectes més o menys teòrics (podríem parlar
també dels diftongs, comunicació no verbal, síntesi...) de ma‐
nera que el producte nal sigui quelcom engrescador i divertit
on, a més, s’hi combinen moltes d’altres competències trans‐
versals i on no cal escriure.
En l’àmbit del creixement personal, la glosa ens ajuda a
acceptar l’error, a perdre la vergonya davant del públic, a mi‐
llorar la memòria i la velocitat de pensament, a concentrarnos en l’ara i aquí, a valorar les idees dels altres, a observar i
«llegir» el moment, a descobrir recursos poètics com la metà‐
fora i a pensar en clau d’humor. També ens permetrà expres‐
sar les idees de manera artística, sense oblidar-nos
d’argumentar-les i desenvolupar l’esperit crític.

Per tot això, els amants de la glosa ens formem. En aquest
context de pandèmia des de l’associació hem impulsat l’Aula
Eduglosa, seminaris virtuals que tractaran diferents temes re‐
lacionats amb la glosa. El primer cicle, sobre «el discurs», va
tenir lloc durant el mes de març, amb les places exhaurides.
Normalment ens trobem en «tallers locals» per tal de pas‐
sar una bona estona i «practicar». La pandèmia ha fet que al‐
guns estiguin inactius, però ara mateix hi ha grup a Figueres,
Girona, Gràcia, Albons, Manlleu, Lluçanès, Terrassa i Amposta.
Si et ve de gust conèixer aquest món i començar a glosar,
pots contactar amb nosaltres a: correu@cordecarxofa.cat.

Les temàtiques sovint van pujant de to, es
tracta de veure qui la diu més grossa: la
glosa sol tenir un punt de sornegueria i
humor, altes dosis de controvèrsia, jocs
de paraules i certa voluntat de
transgressió. El joc d'enginy està servit!
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Què és la glosa?

La rima

Per saber com va la lluita
i no perdre’t cap detall
Cal llegir-te les notícies
de la llengua i treball
Tal com el parlar està unit
al conviure i treballar,
amb el meu cant decidit
normalitzo el català.
Si ara fóssim cara a cara, això us ho cantaria algú de nos‐
altres amb la tonada dels garrotins, per exemple. La glosa és
això, improvisar uns versos sobre una determinada melodia
coneguda. Algunes d’aquestes melodies són els garrotins, les
corrandes, les nyacres… Sovint, i sobretot les melodies del
Principat de Catalunya, tenen una estrofa que el públic pot
cantar fàcilment al cap d’un parell de voltes (amb lletres tan
complicades com «tralara laila raila raila») i així no només es
fa partícip a tothom sinó que, a més, la persona que improvi‐
sa té temps per pensar la corranda següent.

Llengua

A més de la melodia, però, a la glosa hi ha d’haver rima: la
rima mínima, que és la d’ús més habitual en les tonades del
Principat, consisteix a rimar el segon i el quart vers. És la que
hem utilitzat en el primer exemple. Altres opcions serien rimar,
a més, el primer amb el tercer (és el que hem fet al segon
exemple) o bé, una construcció segurament més utilitzada a
les Illes Balears seria rimar els dos del mig entre ells i el pri‐
mer amb el quart. Una construcció no utilitzada en les corran‐
des seria començar i acabar en rodolí, és a dir, no s’ha de
rimar mai el primer amb el segon i el tercer amb el quart.
Finalment, els versos de les tonades tradicionals amb què
s’improvisa són de set síl·labes (heptasíl·labs), això vol dir
que, comptant ns a la darrera síl·laba tònica del vers hi ha
set cops de veu. És un vers que en la llengua catalana no ens
és gens estrany, és una llargada d’una frase i la trobem en
moltes cançons tradicionals: «Marrameu torra castanyes», «La
fadrina va a la font», «El meu avi va anar a Cuba», «Ara és
l’hora, segadors» i un llarg etcètera.
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El servei de consultes lingüístiques
Optimot i els seus canals de difusió
Joana Roch Izard, responsable de l’Àrea de Recursos
per a la Comunicació de la Direcció General de Política Lingüística

Orígens del servei
L’Optimot, el servei de consultes lingüístiques que ofereix
la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) en col·labo‐
ració amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i el TERMCAT, va
néixer fa tretze anys per resoldre una situació prèvia en què
les persones que tenien dubtes sobre l’ús de la llengua cata‐
lana adreçaven les seves consultes a diverses entitats relacio‐
nades amb el català: l’IEC, el TERMCAT, el Consorci per a la
Normalització Lingüística (CPNL) o la mateixa DGPL. Això pro‐
vocava disfuncions: consultes adreçades a organismes no
competents que havien de ser redirigides; di cultats per tro‐
bar els recursos lingüístics dels diferents organismes; ús abu‐
siu del telèfon per fer consultes de resposta senzilla i
automatitzable, etc.
Amb la creació de l’Optimot l’any 2008, la Direcció Gene‐
ral de Política Lingüística va fer un canvi radical en la gestió de
les consultes i va uni car-ne el centre de recepció amb la po‐
sada a disposició de la ciutadania d’una eina amb dues
branques: un cercador d’informació lingüística i un servei d’a‐
tenció personalitzada ofert per un grup de lingüistes.

Com funciona l’Optimot?
El cercador, consolidat com un dels webs més consultats
de la Generalitat de Catalunya, és una gran base de dades
lingüístiques d’accés lliure que actualment té integrades deu
fonts: el Diccionari de la llengua catalana de l’IEC (DIEC2); els
verbs conjugats; les txes de l’Optimot; l’Ortogra a catalana;
els diccionaris català-castellà i castellà-català, i el Diccionari
de sinònims Franquesa d'Enciclopèdia Catalana; els dicciona‐
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ris terminològics del TERMCAT; el Nomenclàtor o cial de topo‐
nímia major de Catalunya; el Nomenclàtor toponímic de la
Catalunya del Nord, i les monogra es sobre criteris lingüístics
de la DGPL.
Cada any es fan desenvolupaments informàtics per actua‐
litzar les fonts de l’Optimot (p. e., el diccionari normatiu s’ac‐
tualitza cada any), per afegir-ne de noves (p. e., el Diccionari
de sinònims Franquesa, afegit enguany) o bé per millorar l’ex‐
periència d’ús (p. e., aquest any les txes han incorporat un
nou camp que indica la data de la darrera versió).

Grà c 1. En quatre anys, el web de l’Optimot ha tingut prop de
70 milions de visualitzacions
Pel que fa al servei d’atenció personalitzada (SAP), la seva
funció és fomentar l’ús del cercador i donar suport a aquelles
persones que no poden resoldre de manera autònoma els
seus dubtes. Actualment té prop de 14.000 persones dona‐
des d’alta i un fons de 75.000 consultes ateses.
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Les consultes que no pot resoldre l’equip de lingüistes (ni‐
vell 1) es deriven cap als organismes competents (nivell 2):
l’IEC, pel que fa a qüestions relacionades amb la normativa;
el TERMCAT, pel que fa a qüestions relacionades amb la ter‐
minologia, i la DGPL, pel que fa a qüestions relacionades amb
les convencions i la fraseologia. L’any 2020, es van derivar a
nivell 2 el 10% de les 5.013 consultes ateses.

Canals de difusió de l’Optimot
Grà c 2. Nombre de consultes al SAP. 2011-2020
L’evolució del nombre de consultes al SAP (i de les cer‐
ques al cercador) és un indicador de la capacitat que tenen
usuaris i usuàries de resoldre autònomament els seus dubtes
amb el cercador. Des dels inicis del servei ns a l’any 2015,
l’augment de cerques al cercador i el descens del nombre de
consultes al SAP ens indicaven que aquest objectiu s’assolia.
Aquesta dinàmica es va aturar el 2016, quan va sortir la nova
Gramàtica de la llengua catalana de l’IEC (veg. Grà c 2). La
inseguretat que provoca la nova normativa ha fet que el nom‐
bre de consultes hagi crescut una mica i s’hagi estabilitzat
durant uns anys.
Les consultes que es fan al SAP i les dades estadístiques
del cercador serveixen per detectar els dubtes més freqüents.
Amb aquesta informació, l’equip de nivell 1 proposa i redacta
les txes de l’Optimot, i els organismes de nivell 2 les validen
d’acord amb el mateix criteri utilitzat per a les consultes: l’IEC
valida la normativa; el TERMCAT, la terminologia, i la DGPL,
convencions i fraseologia. Darrerament, una de les tasques
principals de les txes de l’Optimot ha estat difondre la nova
normativa i explicar-la de manera entenedora per a un públic
general.

Llengua

Els canals de difusió de l’Optimot són el blog (nascut el
2012) i el per l de Twitter @optimotcat (del 2015). Tenen l’ob‐
jectiu de difondre l’ús del cercador com a eina òptima per fo‐
mentar l’ús i la qualitat de la llengua catalana. El blog,
plantejat com un repositori de continguts del cercador, ofereix
tres tipus d’apunts: funcionament del cercador, novetats del
servei i dubtes lingüístics.

El per l de Twitter, en canvi, es va plantejar com un nou
canal de comunicació amb els usuaris i usuàries. Es volia po‐
sar al seu abast continguts que els fossin útils, però també
poder-hi interactuar per compartir coneixements, apro tar la
intel·ligència col·lectiva i detectar necessitats. La bona acolli‐
da del compte va demostrar que era una necessitat. A més, al
llarg dels sis anys de funcionament, s’ha consolidat també
com un canal més per resoldre dubtes, si són de resposta fà‐
cil i breu.
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L’@optimotcat fa dues piulades diàries sobre temes vari‐
ats: lèxic, convencions, fraseologia, sintaxi, etc. Hi ha dos eixos
als quals dedica una atenció especial: la llengua col·loquial i
els dialectes. Per dinamitzar el compte, aquests continguts
s’agrupen amb etiquetes que captin l’interès: per exemple,
#VariantsÒptimes, per a variants dialectals de mots; #Vari‐
ants_Col·loquials, per a la llengua col·loquial; #MotÒptim, per
als temes d’actualitat; #EufòriaPronominal, per a les enques‐
tes sobre pronoms; #OptimotPicant, per a temes de sexe, o
#OptimotFeminista, per als continguts feministes. Per afavorir
la interacció, s’usa un llenguatge directe, que barregi llengua
amb humor i actualitat.

10 consultes més freqüents
Segons els informes del cercador de l’Optimot, els deu
dubtes més freqüents, ordenats de més a menys consul‐
tats, són:
1. In nitiu de diversos verbs, molts dels quals són irregu‐
lars: poder, ser, saber, fer, haver, veure, cantar, estar,
donar, tenir.
2. Els accents diacrítics: són/son, soc, adeu. Es consulta
tant la llista dels quinze accents diacrítics normatius
com altres qüestions relacionades (plural, compostos i
derivats, etc.).
3. Parelles de mots o expressions que es confonen: al‐
menys / al menys, perquè / per què / per a què, conte/
compte / comte, alhora / a l’hora, sinó / si no, que /
què.
4. Equivalent en català de mots com: apretar, agobiar,
apoyar, camilla, encerrar, alcanzar, disfrutar.
5. Mots o termes relacionats amb la pandèmia: test, co‐
vid.
6. Preposicions per i per a (tant davant d’in nitiu com
d’altres elements com ara noms, pronoms, etc.).

El compte de Twitter de l’Optimot té ja més de 43.000 se‐
guidors i unes xifres d’activitat que el situen com un exemple
de cas d’èxit d’un per l a les xarxes socials de la Generalitat
de Catalunya.
La bona acceptació del projecte Optimot que demostren
les xifres que hem exposat és el resultat de l’esforç de coordi‐
nació del funcionament del servei d’atenció personalitzada, el
manteniment i l’actualització del cercador, i la difusió del ser‐
vei com a eina per a la millora de la qualitat de la llengua ca‐
talana que es fa des de la Direcció General de Política
Lingüística.

7. Mots relacionats amb qüestions d’actualitat, com ara
micromasclisme.
8. Mots que s’utilitzen en contextos informals, com ara la
reducció de si us plau en sisplau.
9. Cerca de la seqüència «Novetats ortogrà ques 2016»,
amb la qual es ltren totes les txes de l’Optimot que
les recullen.
10. Cerca de la seqüència «pronoms febles».
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Poesia
Dat pel Sac
Hèctor B. Moret
Edicions Subcutànies
Avui que el temps co‐
mença a traginar una mi‐
ca de bo i la Covid ens
espera, podríem parlar
de poesia. Amb el con ‐
nament la gent s’ha habituat a fer pa, encre‐
uats, cuinetes, ha recuperat vells hàbits, treure
el gos, parlar amb la parella… Per a què serveix
la poesia en aquest món nostre? «Per esgallar
(diguem-ne esberlar) els tremolosos temps
amerats de penúria, inquietud i malastruga».
Això diu Hèctor B. Moret al seu llibre de versos
Dat pel sac que ara tot seguit comentarem
breument i animarem a tothom a llegir-lo.
El poemari és, si no m’equivoco, un recull de
poemes de diferents èpoques i moments. No
pretén, per tant, tenir un l conductor, però sí
uns quants eixos que el vertebren i el fan re‐
cognoscible.
Deia el malaguanyat Joan Margarit que la
poesia s’ha de portar posada per quan vénen
mals temps. Per això serveixen els versos, ara
que ningú en llegeix: la poesia és, simplement,
paraules de companyia; o companyia de pa‐
raules.
Per què, doncs, el llibre Dat pel sac, d’Hèctor
B. Moret? Amb un títol així de punyent, tothom
s’hi hauria d’acostar a veure quin pa s’hi dóna.
«No esborreu, si us plau, els viaranys i cami‐
nals obscurs ni les paraules antigues; només
estrafeu-les perquè per ésser poeta cal bastir
sempre en el buit.» Els versos d’en Moret ens
proposen un passeig pels «camins que van en‐
tre els bancals», que això són els caminals; un
caminar pels marges del sentiment del viure,
que són els camins menys recorreguts, per
amagats, però els que més t’ajudaran quan el
temps i l’edat et vagin llençant a sobre les se‐
ves deixes més fosques.
I aquí ja trobem un dels eixos (els que jo hi
sé veure!) que basteixen el darrer llibre d’en
Moret: la poesia com a companyia. Davant l’in‐
existent sentit de la vida («NO SÉ ON SO / ON
SO NO SÉ»), contra la forçosa direcció erràtica
del món («no crec en res /en res no crec»),
Moret sembla repetir allò que en Vinyoli rugia:
encara les paraules.

Infocultures

Un altre eix d’aquests versos seria allò que
anomenem amb aquesta expressió criminal: la
maduresa. I cadascú que interpreti la paraula
com li plagui. Des de l’altura dels anys de «l’ar‐
bre retort on s’enrosca l’heura dessota les es‐
trelles», el poeta es mira la vida passada
(«Prou he jugat a la vida i ja no és temps de
jugar una altra partida») i se sent portador d’un
saber no sabut: els anys i l’experiència de tre‐
pitjar el món: «Ara mateix / t’ho dic ací: / no
vaig nàixer ahir.» Com deia el lòsof, només sé
que no sé res. Moret ho diu en vers: «Desconec
els noms de la nit, / com si encara / fóssem
plens de lluna d’abril.»
Sense un penell que ens indiqui cap direcció
a seguir, naixem sense que ningú ens ensenyi
a viure «i només n’hi ha un que col·labora amb
tu per saber-ho tot: «… entre Déu i jo/ho sa‐
bem tot. /No res més.»
El poeta basteix en el buit, però basteix, crea,
puja paret amb els que van passar primer per
tot això. A Dat pel sac hi trobem els clàssics
d’abans i d’ara i aquesta és una altra direcció
dels versos: els clàssics són el passat que es
fa present en la poesia. Moret «conversa» amb
els seus clàssics: Màrius Torres, Jesús Moncada
(ai la Mequinensa de Montcada i Moret!), Bar‐
tomeu Rosselló-Pòrcel, Pere March…
Ah, sí, la cultura està molt bé, i de cultura en
va servit, el poemari. Però l’important és el que
es fa amb la cultura. I aquests poemes donen
nou aire a la poesia dels que ja van lliurar la
seva batalla: reviu Espriu, respira Vinyoli.
A aquesta breu mirada sobre el llibre Dat pel
sac, poc li queda per dir; però queda molt per
llegir-hi. S’hi troba l’amor per la llengua de la
terreta, la preciosa herència del dialecte propi.
I l’experimentació poètica (poesia en prosa,
prosa amb rima, l’impagable poema «20 del
XX»…), que no tothom sap fer amb sentit.
I al nal, si no hi hem sabut trobar un sentit,
almenys comprendre ens pot salvar de la ne‐
gació: «Sapigueu que / entre Déu i jo / ho en‐
tenem tot.»
Porteu la contrària als nostres temps, llegiu
poesia, endinseu-vos en Dat pel sac. Els versos
d’Hèctor B. Moret us diran el que el cor ja sabia
i el soroll del dia no deixa escoltar.
En el poemari ho escoltareu millor. Llegiu!
Ferran Anell
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Història econòmica
Romà Rossell, el primer
de tots
Ernest Lluch
Cal·lígraf, S.L. Edicions
Romà i Rossell, el pri‐
mer de tots recull els tre‐
balls d’Ernest Lluch sobre
la vida i el pensament de
Francesc Romà i Rossell. L’autor el situa com el
primer economista després de la desfeta de
1714 i, també, com el primer català que des‐
prés de la Guerra de Successió va defensar les
reivindicacions polítiques de Catalunya. Lluch
de neix Romà i Rosell com a mercantilista li‐
beral, partidari del poblacionisme (augmentar
la població per dedicar-la a activitats producti‐
ves), favorable als béns de luxe que assegura‐
ven el consum, i defensor dels gremis catalans,
de la llibertat econòmica, del prohibicionisme i
del lliure comerç amb Amèrica.
Francesc Romà i Rossell (Figueres, 1726Mèxic, 1784), destacà com a jurista, magistrat
i escriptor polític i econòmic i, també, pels im‐
portants càrrecs públics que va exercir; els dar‐
rers, regent de la Reial Audiència i virrei interí
de Mèxic.
«Romà i Rossell fou un home important, que
va fer coses importants en temps extraordinàri‐
ament difícils. Potser, i com a resum, el més
destacat que va fer és recuperar un l que
semblava tallat des de 1714. Gràcies a Romà i
a gent com ell, la memòria històrica dels po‐
bles no s’ha perdut i s’ha anat transmetent ns
a nosaltres».
Joan Armangué (editor)
Llengua
Curset: mètode de
català per a tothom
Olga Capdevila, Joan
Ferrús i Míriam Martín
Blackie Books
Un llibre per aprendre
el català, per aprendre sobre els catalans i per
aprendre-ho a la catalana de manera divertida,
ple d’humor. És el llibre ideal per a gent jove (o
no tan jove) a la qual l’idioma se li fa costa
amunt. És el llibre ideal per regalar a l’amic es‐
tranger per explicar-li què i com és la teva llen‐
gua. És el llibre ideal per a aquell amic català,
ja sigui nouvingut o nascut aquí, que no s’aca‐
ba d’animar a parlar-lo. I, en general, és un lli‐
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Ressenyes
bre per a totes aquelles persones inquietes,
amb sentit de l’humor i interès per la llengua.
Un mètode innovador creat especialment per
un trio insuperable. Una lingüista, la barceloni‐
na Míriam Martín Lloret, que es de neix com
«la lingüista escarxofada» tot i que no para
quieta. Li agrada tant ballar que no només ba‐
lla amb els peus, sinó també amb la llengua.
Podeu intentar seguir-li el ritme a l’Optimot, a
la ràdio, a Twitter i també a Tik Tok, xarxa social
genial de la qual n’és una estrella emergent.
Un humorista de culte, Joan Ferrús, a qui li han
preguntat si és de Lleida, de Tortosa, de Valèn‐
cia i ns i tot algú molt despistat s’ha pensat
que era de Mallorca. En realitat és de les Terres
de l’Ebre i per això es refereix a si mateix com
«sudnormal». Viu i escriu en una rulot mig en‐
terrada en un bancal d’oliveres. I una il·lustra‐
dora de fama internacional, Olga Capdevila. A
causa de passar-se mitja vida a Osona i l’altra
mitja a Barcelona, Olga Capdevila és la il·lus‐
tradora amb les vocals neutres més neutres de
Catalunya. Per desgràcia, el seu accent sona
massa suau per als vigatans i massa accentu‐
at per als pixapins, així que tots dos se l’escol‐
ten amb descon ança.
Novel·la
Ara direu que estic boig
Andreu Martín
Editorial Crims.cat/
Alrevés
Ara direu que és bo.
El primer que haig de
confessar és que sempre
que començo una novel·‐
la d’Andreu Martín tinc l’agradable sensació de
sentir com és ell, amb la seva veu i entonació,
qui me l’està llegint. Dic «agradable» perquè
està bé identi car un autor pel seu estil, tot i
que la trama i el gènere siguin diferents. Està
bé quan l’autor és bo.
A mesura que vaig llegint, tot i que de fons
l’autor encara hi és, ja entro dins de la trama i
dels personatges i ells m’arrosseguen. En el
cas d’Ara direu que estic boig ben aviat m’he
sentit dins del cap de Francesc Ascàs, un noiet
de 21 anys amb problemes d’esquizofrènia,
paranoia, narcolèpsia... Està diagnosticat i me‐
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dicat, però podria ser una persona amb una
imaginació desbordant, alguns complexos i
poc més. I l’he acompanyat ns al nal de les
231 pàgines sense adonar-me’n, en un parell
de tandes de lectura.
Martín és molt bo, tècnicament. Sap jugar
amb diferents eines amb saviesa i elegància.
Mantenir el ritme, la incògnita, ajustar el regis‐
tre, la creació de personatges, tancar bé la tra‐
ma i sense deixar ls penjats... Tot això, amb la
carrera que té, ho sap tothom, així que posaré
exemples de moments que no semblen res
d’especial, però amaguen un talent i una tècni‐
ca per aplaudir. Quan descriu l’acte de recollir
la caca dels gossos des de la perspectiva «ex‐
terior», no buscant el gag, respectant l’estranye‐
sa del narrador; quan descriu dos personatges
a través de plats (un estofat amb nas de pata‐
ta i un caldet de gallina); quan administra les
reiteracions que construeixen el protagonista i,
alhora, la trama; quan homenatja el món del
còmic; quan ens explica, sempre a través de la
veu del jove protagonista, situacions dramàti‐
ques, tristes, emotives, però quan vol hila‐
rants... I tot funciona.
Em costa riure, llegint, però en tres o quatre
instants m’han saltat les llàgrimes. En un, coin‐
cidint en «un plor de riure» amb el cameo que
fa l’Emili Santamarta, protagonista de L’Harem
del Tibidabo, quan el noi li explica de què van
els còmics que dibuixa.
Em fa l’efecte que Martín s’ha deixat anar,
que s’ho ha passat bé, després de superar la
recança sana de «potser no agradarà a ningú».
Penso que ha hagut d’allunyar el «lector mo‐
del», que ha hagut de dir: «mira, a qui no li
agradi, que s’hi posi fulles», perquè és una
obra d’aquelles que amb qui encaixi, en gaudi‐
rà moltíssim, però qui es mantingui a mitja dis‐
tància no hi entrarà. És una novel·la especial,
valenta, d’aquelles que només es poden es‐
criure un cop (o dos, amb distància de molts
anys). Per això m’ha agradat tant. Perquè m’a‐
grada aquest autor però, després de tantes
obres, pensava que ja no em podria sorpren‐
dre, com és lògic. Doncs ho ha fet.
Hi ha molta literatura en aquesta novel·la, i
sense forçar, sense cap ostentació. Molta gent
sap que l’Andreu Martín és bo. «Ara direu que
és molt, molt bo».
Lluís Llort
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Història
No diguis res
Patrick Radden Keefe
Traducció de Ricard Gil
Edicions del Periscopi
Desembre de 1972,
Belfast. Uns homes amb
passamuntanyes s’em‐
porten la Jean McConville de casa seva. Té 38
anys, és vídua i viu amb els seus deu lls al Di‐
vis Flat, al cor del West Belfast, on l’IRA és més
fort. El cos de la Jean no serà trobat ns al
2003. El periodista Patrick Radden Keefe fa
d’aquest segrest el l argumental per explicar
els Troubles, el con icte armat que va enfrontar
al llarg de tres dècades unionistes (protes‐
tants) i republicans (catòlics, majoritàriament) i
que va fer més de 3.500 morts. Si fos una no‐
vel·la de cció, No diguis res seria una de no‐
vel·la coral de personatges inoblidables. De
l’artífex de l’Acord de Divendres Sant i líder del
Sinn Féin, Gerry Adams, qui sempre ha negat la
seva participació com a capitost de l’IRA, però
també de destacats membres de l’Exèrcit Re‐
publicà Irlandès, com les germanes Price —es‐
pecial menció al paper de les dones en la lluita
armada— o Brendan Hugues, ressentits per
una pau molt llunyana de l’objectiu d’una Irlan‐
da unida pel qual havien lluitat, i que els obliga
a replantejar-se per què o per qui van matar.
Fent un ús magistral de les tècniques literàries
pròpies de la cció, Radden Keefe ens mostra
la realitat més crua del millor periodisme, tot
endinsant-nos en la boira densa d’aquest pac‐
te de silenci que durant dècades ha sobrevolat
Irlanda i al qual evocava el poeta Seamus Hea‐
ney (i que dona nom a aquesta no- cció):
«Whatever You Say, Say Nothing».
Laura de Andrés
Història aeronàutica
Les dones a l’aviació
Lluís Corominas
Círculo Rojo
En adonar-me de la
gran quantitat de dones
que han participat activa‐
ment en l’aviació des
dels seus inicis i que, això no obstant, quasi no
hi hagin estat conegudes, vaig escriure el 2005
el llibre Mujeres en la historia de la aviación,
invertint molts temps investigant. Ara he publi‐
cat el llibre en català La dona a l’aviació, on hi
he afegit més informació i més dades sobre di‐
ferents sectors aeronàutics.
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He recollit biogra es de dones que es varen
atrevir no únicament a pilotar (quan s’entén
com funciona un avió, és més fàcil portar-lo
que conduir un cotxe). Una cosa és fer un vol
local de passeig i una altra molt diferent, vols
de llargues distàncies. Qui, com i quan es feien
els grans vols que farcien els titulars de la
premsa en els anys posteriors a la I Guerra
Mundial? La majoria eren duts a terme per pi‐
lots militars, sense problemes per disposar de
l’aparell òptim per l’aventura d’anar més lluny,
més alt i volar més temps. La qüestió canviava
quan era una dona qui gosava demanar un
avió a una empresa constructora d’aeronaus.
Ah, s’atrevia a voler que con essin en ella
més enllà de la cuina, de ser la modista de la
casa o de cuidar la família! Aquesta gosadia
exigia que demostrés que podia fer-ho, i ho fe‐
ia. Algunes aconseguien un avió, el que podien,
i amb aquells minsos aparells assolien per tos‐
suderia els objectius i arribar ben lluny. Llavors
sí, quan el nom de la fàbrica i el país sortien a
les capçaleres tot canviava.
Totes elles havien de superar el primer gran
obstacle, començant per Helene Dutrtieu, i les
que seguiren com Amelia Hearthart, Marise
Bastié, o tantes i tantes altres.
En el llibre comprovareu com ho varen fer, on
van arribar i com van esdevenir autèntiques
numero ú, com van marcar el pas de l’aviació,
mirant de cara i com a iguals els homes pilot.
En aquesta època, que nalitza amb la II Guer‐
ra Mundial, les aviadores varen aportar molt
movent-se entre dos models ben diferents, els
determinats per l’URSS i els Estats Units de
Nord-amèrica.
Passada la II Guerra Mundial l’aviació entrà
en dos grans camps: l’aviació comercial i l’avi‐
ació lleugera dels aeroclubs, dos sectors on la
dona també va continuar present i amb més
força. Així ns avui, on podem trobar tripulació
femenina als avions de línia.
L’estudi recull també unes relacions de rè‐
cords exclusivament femenins en aviació es‐
portiva així com uns quadres de la participació
de la dona mostrant on tenen més o menys
pes, però de ser-hi, hi són.
Ressenya/presentació del mateix autor, Lluís
Corominas
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Novel·la
Florescències
Kopano Matlwa
Sembra edicions
S’han escrit nombro‐
sos llibres sobre l’apar‐
theid, el sistema de
segregació racial dut a
terme per govern sud-afri‐
cà en ple segle xx. La qüestió va ocupar les pri‐
meres pàgines dels mitjans de comunicació de
tot el món força anys, però amb el triomf de
Nelson Mandela, semblava un problema resolt.
Cal fer ara un exercici d’immersió en l’actual
país postapartheid i escoltar les noves veus
sud-africanes: els escriptors que eren criatures
quan Congrés Nacional Africà (CNA) va guanyar
les primeres eleccions no racials en la història
del país aixecant grans esperances. Són la ge‐
neració coneguda com el «nens daurats», els
born free, els joves que han crescut amb el
somni dels seus pares de viure en una societat
democràtica i oberta, un anhel (o un miratge)
que va impulsar Mandela i com aquesta il·lusió
s’ha esvaït en la mesura que s’incrementaven
els casos de corrupció política, així com la des‐
igualtat i la violència arreu del país. Com veuen
les noves generacions el futur de Sud-àfrica
vint-i-set anys després d’haver-se abolit l’apar‐
theid en una situació extremadament difícil?
Kopano Matlwa tenia sis anys quan Mandela
va sortir de la presó. En alguna entrevista ha
recordat l’emoció del seu entorn en els primers
moments de transició exemplar, gent que havia
patit molt i ara tenien motius de con ança, i
com després, a mesura que creixia, havien de
reconèixer com l’esperança topava amb la rea‐
litat. Matlwa aborda sense complexos, ns i tot
amb duresa, qüestions com el racisme, el gè‐
nere, la pobresa, el mite de l’harmonia social,
el propi cos o el colonialisme. La jove escripto‐
ra expressa amb una qualitat excel·lent, la lite‐
ratura del dolor no exempta d’ironia i, alhora,
enlaira un crit a la vida.
Nascuda a Pretòria el 1984, es va llicenciar
en medicina, i va completar un màster en Cièn‐
cia de la Medicina Global en la Universitat
d’Oxford. L’èxit aclaparador de la seva primera
obra, Coconut, la va projectar com una de les
escriptores joves més reconegudes del conti‐
nent africà i la va fer mereixedora del Premi Li‐
terari de la Unió Europea 2006. La seva
segona novel·la, Spilt Milk, va guanyar el 2010
el prestigiós Premi Wole Soyinka, considerat el
Nobel de literatura africana. Amb Florescència,
la seva tercera novel·la, Matlwa s’ha consolidat
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com una de les veus africanes més captivado‐
res i necessàries del moment.
El seu plantejament és clar: si no es tanquen
les ferides que perduren a la societat sud-afri‐
cana i encara fan mal, no es podrà mirar cap
al futur. La literatura aquí hi té un paper a jugar,
un repte que ella accepta, malgrat el dolor que
li provoca, amb ganes i dosis de con ança.
Rita Nin
Novel·la
El estado del malestar
Nina Lykke
Traducció d’Ana Flecha
Marco
Gatopardo
«El cos és com un be‐
bè que crida i ningú no
sap per què. El bolquer
està sec, el nen ha menjat, la seva mare és
aquí i així i tot el bebè crida. Així és el cos, so‐
bretot quan ens fem grans: crida i no sabem
per què.»
Llibre de l’any de Noruega, distingit amb el
Premi Brage. El títol ja és tota una provocació.
El text, un cop moral, irònic i crític, aborda amb
humor el conegut com a estat del benestar. Per
què les persones que ho tenen tot sovint no
són tan felices com es pensava que serien? La
sorneguera des lada d’alguns pacients que
coneixen molt bé els seus drets i que recorren
a la sanitat pública, per exemple, mostra unes
persones amb unes preocupacions serioses
per a ells, però que semblarien inversemblants
en altres zones del planeta.
Vaig llegir el llibre de Nina Lykke immediata‐
ment després del de Kopano Matlwa (veg. res‐
senya anterior). Va resultar doncs gairebé
inevitable comparar les situacions viscudes per
les protagonistes de les dues obres literàries.
Cadascuna d’elles pateix la seva particular cri‐
si, però partint de situacions personals i socials
molt diferents. Les dues són metgesses. Una
jove, altra de mitjana edat. La jove treballa en
la precària sanitat de la corrupta Sud-àfrica,
l’altra en la modèlica Noruega de l’estat del
benestar. L’africana ha d’afrontar un moment
molt crític de la seva vida provocat per uns fets
objectivament greus. L’europea posa a una
aparent situació de còmode confort de manera
gairebé irre exiva, com qui no vol la cosa. Una
irre exió que manifesta una profunda insatis‐
facció. Perquè si tot va tan bé, quan es té tot,
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una família modèlica, una bona feina i unes
necessitats bàsiques més que cobertes, ¿com
s’explica que algú es begui una ampolla de vi
diària mentre es mira compulsivament sèries
de televisió?
Rita Nin
Novel·la
La casa de foc
Francesc Serés
Edicions Proa
Premi Proa de Novel·la
2020. La mirada de l’out‐
sider sempre aporta una
visió inèdita d’una realitat
sovint massa esque‐
màtica que sembla de nida. Si a més el
protagonista, que gairebé per casualitat
s’endinsa en la vida d’una petita població de la
vall del Ser «no troba aigua al mar», ens fa més
interessant la descoberta. Una nit d’hivern, un
home arriba al Sallent de Santa Pau. Ens
traslladem, doncs, a un poble de la Garrotxa
que, quan el visitem el cap de setmana, sembla
idíl·lic. Ben aviat, el nouvingut rep l’encàrrec de
fer classes a la Mar, una noia de tretze anys. La
seva família és l’eix al voltant del qual giren
totes les vides de la vall del Ser. «Aquesta nena
es perdrà», diu el seu avi, un home que té el do
de trobar aigua sota terra i de donar ordres
sense obrir la boca. Per esbrinar què vol dir
perdre’s, haurem de recórrer els camins que
uneixen les cases i les vivències dels habitants
d’una vall on tothom hi arriba fugint d’alguna
cosa i només es queden els que no han pogut
anar-se’n. El foraster busca les històries
soterrades com un saurí les vetes d’aigua, i es
va fent un retrat de la vall i de la seva gent, del
temps i del país, dels seus mites i d’ell mateix.
Som al centre del món i de la història. La casa
de foc és una obra enganxada a la realitat i a la
màgia, una novel·la que busca i que troba, una
història que recorre el nostre present i que ens
parla del futur, un llibre que cal llegir.
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Guia per als que caminen.
Sobre el signi cat de
pistes i senyals i l’art de fer
prediccions i deduccions
Tristan Gooley
l·lustracions de David
Granato
Traducció de Josep Pelfort i Núria Solano
Dalmau
Edicions Sidillà
«És impossible que trobem pistes en un pai‐
satge si no esmolem la mirada i ens hi xem bé.
Per començar, la majoria de les persones fan
servir mapes; però, com veurem al nal d’aquest
llibre, no és pas el mapa allò que ha de donar
sentit a la terra, sinó que és la terra allò que ens
ha de proporcionar un mapa».
Amb més de 850 pistes i senyals per orientarse al bosc, a la ciutat, durant la nit i a la costa.
Una guia molt actual per descobrir tot allò que
la terra, el sol, les estrelles, els arbres, els
animals, el cel i els núvols et poden revelar, si
saps què cal buscar. El resultat de dues dè‐
cades d’experiència capdavantera en l’art de
buscar senyals en la natura, i de sis anys d’en‐
senyament, recerca i escriptura dels nous conei‐
xements. A més de ser la guia més extensa de
navegació natural, també conté pistes per pre‐
veure el temps, fer rutes pel bosc i caminades
per la ciutat, passejades arran de costa i de nit, i
moltes més observacions concretes i útils.
Novel·la
Revancha
Kiko Amat
Anagrama
Amador és el conseller i
número dos de la facció cri‐
minal de Lokos, el grup ultra
del FC Barcelona. Extor‐
queixen, peguen pallisses,
mouen droga i destrueixen bandes enemigues.
El seu capo és Alberto Cid, àlies «el Cid», un
psicòpata sense ànima ni escrúpols. Amador i
el Cid, llegendaris skinheads neonazis del gol
sud durant els vuitanta i noranta, van ser
inseparables durant anys, ns que alguna cosa
els va distanciar. Amador amaga molts secrets, i
el més gran d’ells és la seva homosexualitat,
que si sortís a la llum li costaria la vida. Kiko
Amat ha escrit una novel·la violenta i
vertiginosa, ns i tot addictiva, que parla de
venir del lloc equivocat, de delinqüència, de
ràbia i reparació, d’amor i venjança. Un llibre
indòcil, ple de vulgaritat i bellesa, dolor i humor,
alhora que escrit amb la màxima adrenalina.
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Assaig
Fatxa. Com funciona el
feixisme i com ha entrat
a la teva vida
Jason Stanley
Pròleg d’Isaac Rosa
Traducció de Lucia
Giordano
Blackie Books
El lòsof Jason Stanley ens explica els me‐
canismes que empra el feixisme per arribar al
poder i articular les nostres vides: del passat
mític a la propaganda, passant per la sexuali‐
tat, la jerarquia o el victimisme d’ells contra no‐
saltres. El feixisme no és només cosa del
passat, sinó que s’ha in ltrat en el present i, si
no en prenem consciència, marcarà l’agenda
del futur. D’un futur molt negre. Hi ha antídots
contra els populismes? Com d’una petita veri‐
tat es construeix una gran mentida i es propo‐
sa una solució massa simple? Malgrat que
pensem que no hi ha una recepta miraculosa,
desemmascarar les mentides i conèixer els
seus arguments, ajuda. Fatxa ens ajuda a de‐
tectar ns a quin punt estem rodejats i com
podríem pensar en un altre tipus de demà. Una
valuosa eina per saber llegir l’alarmant deriva
autoritària del nostre món i en conèixer-la, ens
facilita combatre-la. L’oportunitat del llibre s’ha
traduït en el fet que ha estat, en molt poc
temps, un èxit mundial tant de crítica com de
lectors.
Llengua i comunicació
Els colors de la neu
Les llengües, les
persones i el món
Pere Comellas |
Carme Junyent
Eumo Editorial
La llengua ens ajuda a
construir identitat, a sentir-nos d’una comunitat
(o de més d’una), a transmetre normes o a
enderrocar règims. Amb la llengua vivim.
Sovint hem sentit dir que els esquimals
tenen molts termes per anomenar la neu. Pen‐
sem que han trobat maneres de descriure-la
amb més precisió a força d’observar-la sovint.
Però no és ben bé així. Per començar, «es‐
quimal» és una denominació imprecisa amb
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què designem diversos pobles de l’Àrtic que
parlen llengües diferents. I, en segon lloc, totes
les llengües adapten el lèxic a les necessitats
dels parlants, inventant o manllevant termes.
No hi ha llengües primitives, ni més o menys
aptes per a la loso a, l’esquí o l’amor. Les
a rmacions sobre la riquesa o la modernitat
d’una llengua es basen en prejudicis. I per
desmuntar tots aquests tòpics, Pere Comellas i
Carme Junyent s’han posat les ulleres d’antro‐
pòleg. Amb ells explorarem les relacions entre
les llengües, les persones i el món.
Narrativa
Males setmanes
Joaquim Carbó
L’Avenç editorial
L’escriptor de La casa
de sorra i d’uns 150
títols més, conegut tant
per la seva obra per a
nois i noies com per la
dirigida als adults, històric del col·lectiu Ofèlia
Dracs i cofundador de la revista Cavall Fort, ens
ofereix una particular visió del món a través de
la no- cció. Són uns textos que tenen tant
d’assaig sociològic com de memòria discursiva
i de dietari personal. Carbó, que aviat farà 90
anys, continua escrivint amb sentit crític no
exempt d’humor, i amb tota lucidesa.
L’autor, gairebé reclòs del tot a casa per cul‐
pa de la pandèmia (el «carronyavirus», diu) i
sense poder fer les seves activitats habituals,
remena vells arxius i retroba un dietari inèdit
vint anys després de la seva redacció. En relle‐
gir-lo, inicia un viatge en el temps i se sent
transportat a recordar bona part del que llavors
va viure i que tant el podia esglaiar com inte‐
ressar, preocupar o divertir. «Quan he passat
una mirada per totes aquestes pàgines m’ha

escruixit el constant protagonisme dels terribles
atemptats d’ETA; el desastre d’un avió, aquell
Concorde que es va estimbar dos minuts des‐
prés d’enlairar-se de París… I centenars més
de desastres». Però també hi anota unes tes
extraordinàries com l’exposició dedicada a Pere
Calders al CCCB o l’última representació de
L’hort dels cirerers amb què el Teatre Lliure va
tancar el vell local de Gràcia per traslladar-se a
Montjuïc.
Crónica periodística
Una mirada anglesa
Lluís Foix Carnicé
Columna Edicions
«Ja fa temps que els
anglesos s’han instal·lat
en una decadència plàci‐
da i agradable, llarga, in‐
apreciable. Ho saben des
que han estat els vençuts de les guerres que
van guanyar. L’aliança cultural i política amb els
Estats Units els ha permès resistir el desgast
d’una hegemonia que ja era ctícia. Anglaterra
va fer front a Hitler des de la solitud d’una illa
colpejada per la crisi econòmica dels anys
trenta del segle passat».
Periodisme en estat pur. Mestratge. A Una
mirada anglesa Lluís Foix, amb un entusiasme
que s’encomana i una nostàlgia saludable,
deixa constància de la seva admiració pels an‐
glesos, recreant les vivències de quan va ser
corresponsal a Londres per a La Vanguardia,
durant més de set anys, i dels viatges arreu del
món des de la capital d’un imperi en decadèn‐
cia que encara marca arreu una manera de fer
i de pensar molt singulars. Per les seves pà‐
gines hi des len William Shakespeare i George
Bernard Shaw, Winston Churchill i Margaret
Thatcher, la insularitat, els cementiris, els pai‐

Ramon Iglesias, director de continguts de SER Catalunya;
Joan Armangué, autor del llibre; Camil Ros, secretari gene‐
ral de la UGT de Catalunya i Àngel Madrià, director d’Edi‐
torial Gavarres
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satges, el Brexit, els lords i els hooligans, la
monarquia i la Cambra dels Comuns, Oscar
Wilde, George Orwell i Sherlock Holmes. També
el paper de la premsa anglesa com a senyal
d’identitat, des del Financial Times, The Times i
The Guardian, ns a d’altres de no tan admira‐
bles com The Sun o el Daily Mail, passant per
la qualitat inqüestionable de la BBC.
Novel·la històrica
Barcelona 1951
Ramon Breu
Voliana Edicions
El nal de l’hivern de
1951 fou a Barcelona
massa fred, de matins
boirosos, de dies foscos.
Franco assistia a El Esco‐
rial a una missa en sufragi per l’ànima d’Alfons
XIII. A la ciutat s’anunciava que el Papa es diri‐
giria als obrers catalans a traves de grans alta‐
veus instal·lats a la plaça Catalunya.
Però a la matinada de l’1 de març, cente‐
nars, milers d’ombres caminaven pels carrers
de Barcelona. La gent del poble, la pobretalla
deia prou. Vencent la por. Havien decidit no
agafar el tramvia, el mitjà de transport fona‐
mental dels anys cinquanta per protestar per la
pujada abusiva del preu del bitllet. Per primer
cop d’ençà del nal de la guerra una massiva
protesta popular s’enfrontava a la dictadura.
Crònica d’aquells fets, en la qual s’incrusten
diferents relats de misèria i d’infàmia però
també de dignitat i esperança. Personatges i si‐
tuacions que ens acosten a temps remots però
d’on han sortit els nostres.

L’edi ci històric de la UGT de Catalunya
va acollir la presentació del llibre de qui fou
alcalde de Figueres dotze anys, Joan Arman‐
gué, un relat molt personal, també selectiu,
de la seva trajectòria política. Més enllà d’a‐
questa mirada —en què també hi ha pinzella‐
des d’autocrítica—, hi trobem un recull de
dades i una relació de fets que conformen un
rellevant índex històric de la capital de l’Alt
Empordà. És un llibre imprescindible per als
estudiosos de demà, o simplement per a qui
vulgui entendre la ciutat d’avui.
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