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La xarxa de parcs naturals

Un bé col·lectiu per al conjunt de la societat

Diputació de Barcelona

Espai Natural
Natural de les
les Guilleries
Guilleries-Sav
Savas
asssona

La Xarxa de Parcs Naturals a lentorn
de les comarques barcelonines està
formada pels parcs del Montseny, el
Montnegre i el Corredor, Sant Llorenç
del Munt i lObac, Garraf i Collserola,
els dos petits parcs dOlèrdola i
Montesquiu i els espais consorciats
de Guilleries-Savassona, Serralada de
Marina, Serralada Litoral, el Parc
Agrari del Baix Llobregat i el Foix, que
en seu conjunt ocupen poc més de
cent mil hectàrees (que representa el
20 % de làrea metropolitana de
Barcelona on es concentren uns
4.000.000 de ciutadans. La Xarxa, a
més, abasta el terme de 100
municipis.
Són espais delevat interès
paisatgístic i són també espais
humanitzats on la presència i lactivitat
de lhome ha deixat empremtes
profundes. Aquesta circumstància
afegeix un element de complexitat.
Són espais vius i dinàmics on hi tenen
lloc diferents usos i activitats; hi ha
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propietat pública i privada, hi ha
aprofitaments econòmics i usos
culturals, lúdics i esportius. Milers de
persones visiten cada any els parcs i
no tots hi busquen el mateix. El repte
està en fer possible que aquests usos
múltiples i diversos es puguin
desenvolupar de manera ordenada i
que no sinterfereixin mútuament.
En algunes ocasions lús públic en
els espais protegits ha estat presentat
co m a s i n ò n i m d exce ss i va
freqüentació, massificació o causant
de la degradació. Alguns consideren
lús públic com una realitat
incompatible amb el manteniment
dels valors naturals dels espais oberts.
Certament, els espais naturals i els
ecosistemes que contenen són fràgils
en major o menor mesura i les coses
fràgils que a lensems són valuoses
mereixen un tracte acurat. Una
freqüentació desordenada i uns usos
no apropiats poden comportar
perjudicis moderats o fins i tot severs.
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Els parcs naturals han acceptat el
repte de posar a disposició dels
ciutadans un conjunt dequipaments i
serveis adreçats al coneixement i al
gaudi. En el seu conjunt fan possible
un gran ventall de possibilitats amb
una participació més o menys activa
en funció de les preferències de
cadascú: oficines dinformació, itineraris
senyalitzats i guies excursionistes,
equipaments pedagògics, àrees
dacampada, albergs, museus,
exposicions, audiovisuals i programes
culturals. Molt sovint aquests serveis
depassen els propis límits dels parcs i
dels municipis que els conformen i
sadrecen al conjunt de la societat.
La veritable salvaguarda del
paisatge i de lentorn no està únicament
en els textos legals, les disposicions
normatives i els instruments de
planejament. Tot això és important i
necessari però seria extremadament
feble si no existís un ampli consens
social que lemparés.
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Par
arcc de la Serralada
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És necessari no dissociar la
protecció dels espais naturals i el seu
ús públic i no fer de les mesures de
restricció a laccés a la natura el
paradigma de la seva conservació.
Ans al contrari: cal que els espais
naturals ofereixin els seus recursos,
les seves belleses i els seus paisatges
al conjunt de la societat, ja que
només la vivència directa del
patrimoni natural i cultural pot
garantir lexistència dels consens
social majoritari que avali els esforços
administratius adreçats a les pròpies
finalitats de bona gestió i conservació
del territori.
Ens convé, per tant, mantenir els
esforços per seguir en la línia doferir
a la major part de ciutadans els
equipaments i els serveis necessaris
per tal que àmplies capes de la
societat, començant pels més joves,
coneguin els valors naturals i
culturals continguts en el seu entorn
proper. Aquest coneixement anirà
associat a lús respectuós i ordenat
del territori i sexercirà de forma
harmònica amb la resta dusos i
activitats que legítimament també
hi tenen lloc.
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Espais per al lleure i leducació
ambiental
Des de fa més de trenta anys, la
Diputació de Barcelona ha desplegat
un seguit dequipaments i programes
deducació ambiental adreçats
inicialment al públic escolar, però que,
amb els anys, shan estès a la població
en general. Avui, aquests equipaments
formen una àmplia xarxa pedagògica
a labast de tothom. Són, doncs, indrets
idonis per treballar conceptes
relacionats amb la biodiversitat i el
desenvolupament sostenible.
Des de lòptica educativa, els parcs
naturals poden ser considerats des dun
triple vessant: espais amb una gran
diversitat biològica que cal conèixer i
preservar; espais amb una riquesa
patrimonial i cultural resultat del diàleg
secular entre lhome i el medi, i espais
pedagògics per a milers de visitants
que nutilitzen els equipaments i els
serveis o gaudeixen dels seus paisatges.

Una àmplia oferta al vostre
abast
La Diputació de Barcelona, a través de
la Xarxa de Parcs Naturals, amb la
col·laboració dels consorcis i de la
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Diputació de Girona, en el cas del Parc
Natural del Montseny, ofereix una gran
diversitat dequipaments: escoles de
natura, museus, centres dinformació,
albergs, itineraris guiats, rutes de
descoberta, audiovisuals, centres de
documentació, etc. Una àmplia oferta
pedagògica de qualitat contrastada.
En la gestió daquests equipaments
sha optat, des de fa anys, per la
concessió administrativa o contractes
de serveis a empreses privades que
vetllen pels continguts educatius
daquests serveis. LAdministració
pública fomenta i fa el seguiment
daquests equipaments, i també vetlla
per una orientació pedagògica
adequada.
La llarga vigència de programes
educatius com ara «Coneguem els
nostres parcs» o el programa cultural
«Viu el parc», així com també la
diversitat de cursos i estades
ambientals que es relacionen a les
pàgines següents, juntament amb la
professionalitat dels equips
deducadors que gestionen els
equipaments, són la millor garantia
que gaudireu duna estada agradable.
Us hi esperem!
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Parc Natural del Montseny. Reserva de
la Biosfera
Any de constitució: 1977
Superfície protegida: 31.064 ha
Tel.: 938 475 102
A/e: p.montseny@diba.cat
Un patrimoni universal. El Montseny,
reserva de la biosfera, és un mosaic de
paisatges mediterranis i centreeuropeus
situat a tocar de grans conurbacions
metropolitanes. La seva biodiversitat
extraordinària i la petjada cultural que
lhome hi ha deixat al llarg dels temps
presenten un valor universal que ha
inspirat els artistes, els intel·lectuals i
els científics, i que desvetlla lemoció
de les persones que el visiten.
Parc del Castell de Montesquiu
Any de constitució: 1986
Superfície protegida: 546 ha
Tel.: 938 529 902
A/e: p.montesquiu@diba.cat
Boscos i història prop del Ter. De
superfície modesta, despunta pels
boscos densos de roure i pi roig,
travessats pels meandres del Ter. Espai
de pas entre muntanya i plana, els seus
referents històrics es remunten a ledat
mitjana, època de la qual data el castell
de Montesquiu, un gran casal fortificat
amb orígens en el segle X, que avui ha
estat adaptat com a equipament
cultural i de convencions.
Espai Natural de les GuilleriesSavassona
Any de constitució: 1998
Superfície protegida: 8.375 ha
Tel.: 938 847 006
A/e: en.guilleries@diba.cat
Tots els colors de la natura. La
personalitat de lespai rau en un
paisatge dominat per boscos
centreeuropeus i mediterranis, i
singularitzat per cingleres de roca nua.
La petjada humana es reconeix en el
valuós patrimoni historicoarquitectònic,
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Par
arcc del Foix
Foix

en moltes activitats tradicionals encara
vives i en lomnipresència de
lembassament que va inundar el poble
de Sant Romà de Sau i va canviar el
paisatge de la zona.
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i lObac
Any de constitució: 1972
Superfície protegida: 13.694 ha
Tel.: 938 318 350
A/e: p.santllorenc@diba.cat
Cingles i canals. El paisatge singular del
parc està format per cingles i monòlits
de conglomerat rogenc que contrasten
amb el verd de les pinedes i els alzinars
que colonitzen els faldars i les canals
de la muntanya. El monestir romànic
de Sant Llorenç del Munt, bastit al cim
de la Mola, és el monument més
emblemàtic dun massís on també són
abundants les restes arqueològiques
neolítiques i les masies de gran port.
Parc del Garraf
Any de constitució: 1986
Superfície protegida: 12.377 ha
Tel.: 935 971 819
A/e: p.garraf@diba.cat
Avencs i margallons. La roca calcària
ha creat un paisatge exòtic, ric en
formes càrstiques avencs, dolines i
rasclers i amb una vegetació pròpia,
lespècie més coneguda de la qual és
el margalló. Les barraques de vinya i
els murs de pedra seca es dissimulen
al mig de la pedra blanca i envolten
antigues masies i algunes de les petites
poblacions que es troben a linterior
soliu del parc.
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Par
arcc del Montnegr
Montnegree i el Corr
Corredor
edor..

Parc dOlèrdola
Any de constitució: 1992
Superfície protegida: 608 ha
Tel.: 935 971 819
A/e: p.garraf@diba.cat
Talaia de natura i dhistòria. Situat als
contraforts del Garraf, el seu paisatge
és un seguit de conreus, bosquines i
màquies, amb el margalló com a arbust
més remarcable. Olèrdola és una talaia
natural coronada per un conjunt
monumental que queda tancat per una
muralla, obra successiva dibers, romans
i pobles medievals. Al cim, trobem
lesglésia de Sant Miquel, el cos principal
de la qual data del segle XII.
Parc del Foix
Any de constitució: 1993
Superfície protegida: 3.157 ha
Tel.: 977 670 169
A/e: p.foix@diba.cat
Aigua entre vinyes i castells. Linterès
daquest espai se centra tant en la gran
varietat dambients ecològics que shan
generat a lentorn del pantà del Foix,
una de les poques zones humides del
Penedès, com en un ric patrimoni
arquitectònic i històric vertebrat al
voltant dels castells de Penyafort i de
Castellet, duna gran importància
estratègica durant ledat mitjana.
Parc del Montnegre i el Corredor
Any de constitució: 1989
Superfície protegida: 15.010 ha
Tel.: 938 679 452
A/e: p.montnegre@diba.cat
Boscos vora el mar. El parc destaca
per les esplèndides pinedes de pi
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La Xarxa de Parcs Naturals
de la Diputació de Barcelona

Par
arcc del Cas
Casttell de Mont
Montesquiu

pinyer del vessant litoral, que es
transformen en alzinars, rouredes i
suredes cap a linterior del massís.
Els dòlmens neolítics, les restes
ibèriques i les esglésies medievals
sinsereixen en un paisatge divers de
conreus, boscos i masies, producte
dels usos agroforestals dels darrers
segles.
Parc de la Serralada de Marina
Any de constitució: 1996
Superfície protegida: 2.086 ha
Tel.: 933 956 336
A/e: p.smarina@diba.cat
Una terra antiga i viva. Encerclat per
grans nuclis urbans, acompleix un
paper fonamental com a espai verd,
educatiu i de lleure dins de làrea
metropolitana. Malgrat aquesta
pressió humana, el parc presenta
una fauna i una vegetació notables,
i conserva un patrimoni històric molt
ric, del qual destaquen poblats
ibèrics, monestirs i masies.
Parc de la Serralada Litoral
Any de constitució: 1992
Superfície protegida: 4.042 ha
Tel.: 937 540 024
A/e: p.slitoral@diba.cat
Turons entre la plana i el mar.
Constituït per tres unitats la
Conreria, Sant Mateu i Céllecs el
parc té un paper ecològic fonamental
perquè posa en contacte el litoral
amb les valls interiors. Un clima
mediterrani i la situació estratègica
que presenta han fet que lhome shi
estableixi des de ben antic; dòlmens,
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restes ibèriques, ermites i castells
conviuen amb masies encara
envoltades de conreus.
Parc Natural de la Serra de Collserola
Any de constitució: 1986
Superfície protegida: 8.295 ha
Tel.: 932 803 552
A/e: ci@parccollserola.net
El parc central de la metròpoli. Amb
el Tibidabo com a turó més
emblemàtic, el massís de Collserola
ha esdevingut avui un espai natural
imprescindible per a la conurbació
metropolitana. El parc és el pulmó
natural, lescola de natura i lespai
desbarjo de les ciutats que
l e nvo l t e n , t o t vet l l a n t p e r
conjuminar el manteniment dels
seus valors naturals i culturals amb
un ús sostenible per part dels
ciutadans.
Parc Agrari del Baix Llobregat
Any de constitució: 1998
Superfície protegida: 3.332 ha
Tel.: 933 788 190
A/e: parcagrari@diba.cat
Un patrimoni agrícola amb futur. A
la vall baixa i al delta del Llobregat
es troba una de les zones agrícoles
més antigues i fèrtils del país: un
patrimoni cultural, econòmic i
ecològic de primer ordre situat al bell
mig de làrea més poblada de
Catalunya. Preservar i promouren
els usos agrícoles i lentorn natural
és una inversió de futur que
contribueix a millorar la qualitat de
vida de tots els ciutadans.
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 Està formada per dotze espais
naturals dalt valor
paisatgístic, ecològic i cultural.
 Té una importància
estratègica de primer ordre
per garantir un adequat
equilibri territorial i ambiental
en làmbit geogràfic dels 100
municipis que abasta.
 Protegeix una superfície total
de 102.587 hectàrees, que
representa el 22 % del territori
on viu el 70 % de la població
de Catalunya.
 Mitjançant la figura del pla
especial, elaborat amb la
participació dels ajuntaments,
propietaris rurals, estaments
científics i acadèmics,
associacions agràries,
professionals, naturalistes,
excursionistes i entitats de
promoció turística, estableix
els criteris de planificació i
gestió dels espais protegits.
 Protegeix el valor dels espais
naturals, agraris, forestals i
del patrimoni cultural de
làmbit dels parcs.
 Promou lequilibri entre
preservació i
desenvolupament econòmic
de les activitats i població
lligada als parcs.
 Fomenta lús social del
patrimoni natural.

...a les xarxes socials
f facebook.com/xarxadeparcsn
l @xarxadeparcs
x xarxadeparcs
p pinterest.com/xarxadeparcs
i instagram.com/parcsdecatalunya
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AMIC: generar valor als associats
Departament de redacció de lAMIC
LAMIC, associació de mitjans dinformació i comunicació, està
formada per cent publicacions gratuïtes i més de cent-trenta
mitjans digitals, que tenen una tirada conjunta de més de dos
milions dexemplars i també superem els quatre milions
dusuaris únics mensuals. En conjunt, segons LEGM Baròmetre
Catalunya i OJDInteractiva, ens movem en uns quants milions
de lectors en premsa i dusuaris en mitjans digitals.
En poc temps hem construït una associació que agrupa
més de 230 mitjans quan fa només uns pocs anys rondàvem
per la quarantena de capçaleres, amb la clara vocació destar
al servei dempreses editores de mitjans dinformació i
comunicació, amb els objectius de defensar lofici del periodisme,
promoure el rigor empresarial i la innovació, la rendibilitat dels
mitjans i fer-ho, sempre, amb responsabilitat social.
En definitiva, actuem amb criteris de patronal de mitjans
dinformació i comunicació, i ho fem amb una clara amplitud
de mires que ens ha portat a sumar mitjans dAndorra, Illes
Balears i País Valencià, i a establir convenis amb altres
associacions properes com Premsa Forana de Mallorca i
lAssociació de Mitjans Digitals de la Comunitat Valenciana.
Aquesta suma constant multiplica la nostra força i
representativitat i ens configura com un interlocutor més sòlid
davant de la societat civil, les administracions públiques i el
sector empresarial.
Tot això, ens acosta al nostre objectiu de consolidar un
sistema empresarial mediàtic, solvent, plural, democràtic i
fortament arrelat a la nostra societat.
Des de lAMIC som conscients que vivim una revolució en
el mapa dels mitjans de comunicació que precipitarà que molts
dels grans mitjans de comunicació vegin reduïda la seva capacitat
dinfluència o desapareguin. En aquest nou escenari de mitjans
més obert, més plural i fragmentat, estem convençuts que els
mitjans de proximitat que realment siguin líders en el seu
territori i informin bé als seus lectors, tindran una gran
oportunitat si actuen conjuntament.
Una oportunitat que va en línia amb laposta estratègica
que impulsa lAMIC, que resumeix molt bé el nostre eslògan
«junts construïm grans audiències». Oportunitat que tindrem
si anem en grup i construïm una marca de marques líders.
Des de lAMIC veiem un futur per als nostres mitjans molt
diferent al que hem vist fins ara, però duna cosa estem del tot
segurs: els mitjans que tinguin uns valors reals per als lectors
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seran mitjans que tindran garantit el seu futur perquè gaudiran
de linterès dels lectors i dels anunciants.
Enmig duna greu crisi econòmica, una revolució en el món
dels mitjans de comunicació i una fractura política de
conseqüències imprevisibles, des de lAMIC treballem per poder
dir que el futur és nostre. En economia, en política i en premsa
també: «Encara que no ho sembli, tot està per fer».

Orígens de lAssociació
LAMIC va constituir-se lany 1997 i va néixer amb la voluntat
de ser linterlocutor vàlid dun col·lectiu que gaudeix duna gran
popularitat i difusió entre tots els sectors de la població.
La premsa de distribució gratuïta molt arrelada en
nombroses ciutats darreu del país ofereix, un contingut
redaccional ric i útil de cada zona o bé de cada grup de població.
La premsa gratuïta balear i catalana són un cas únic a Europa
per la seva forta implantació arreu del territori i per la seva
aposta, des de fa anys, per la qualitat tant en els continguts
com en els formats. Un país amb gran tradició de gratuïts on
hi conviuen diversos tipus de formats, periodicitats i continguts,
que en molts casos es centren en un tipus de públic molt concret
o que sespecialitzen i dediquen a un únic sector, com pot ser
leconomia, loci, el món infantil o estudiantil, entre molts altres.
Una associació molt activa que sadapta constantment als
nous formats i a les noves tecnologies, i per aquest motiu, lany
2008 va incorporar els mitjans digitals informatius amb la
voluntat de representar, potenciar, defensar i donar serveis a
aquest tipus de canal informatiu gratuït i amb versió de
pagament.
A més, des de lassociació safavoreix lintercanvi
dexperiències professionals, opinions i suggeriments entre tots
els editors, es desenvolupen plataformes conjuntes que
permeten a tots els editors gaudir dunes eines i recursos que
contribueixen a millorar els seus sistemes de gestió i la qualitat
dels seus mitjans.

Els nostres objectius prioritaris
1. Defensar els interessos dels associats i del conjunt dels
mitjans dinformació i comunicació tant en paper com
digital.
2. Representar els associats davant de les administracions i
les diferents institucions.
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3. Promoure iniciatives legislatives i/o administratives en
benefici dels mitjans dinformació i comunicació en paper
i digital.
4. Fomentar la presència pública i conjunta dels mitjans
dinformació i comunicació en paper i digital.
5. Promoure la creació duna estructura de suport als mitjans
dinformació i comunicació en paper i digital.
6. Dignificar el col·lectiu com a mitja professional de
comunicació.
7. Facilitar la planificació de publicitat fent de mitjancer entre
els seus membres i els anunciants, les centrals de compres
i agències.
8. Intercanviar coneixements i informació entre els seus
membres i promoure projectes comuns.

Nous reptes i projectes 2015
Encetem lany 2015 amb grans projectes a les mans. Per un
banda, lany 2015 és lany en què el Banc de Continguts de
lAMIC farà un salt espectacular en el seu creixement i
consolidació des de la seva creació al 2008, ampliant els seus
continguts i mitjans que hi accedeixen. És també aquest lany
de la celebració de les 5es Jornades Internacionals de Mitjans
de Proximitat a Barcelona el 26 de març, també organitzades
per lAMIC. I aquests dos projectes sengloben dins del marc
de les actuacions de la recentment creada Federació
dAssociacions dEditors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals,
de la qual AMIC és soci fundador.
La Federació, que es va crear el passat 17 de juny del 2014,
és un espai de col·laboració i treball conjunt format per tres
associacions (AMIC, ACPCi APPEC) que agrupen entre totes
unes cinc-centes publicacions en format paper i digitals en
llengua catalana. El seu pla de treball comú per al 2015 està
format per: liQUIOSC.cat, la Nit de les Revistes i la Premsa en
Català, el Banc de Continguts Digitals, la Captació de Nous
Recursos Econòmics, les Jornades de Formació, lampliació i
presentació del Llibre Blanc de la Premsa Comarcal a les Revistes,
la Premsa Gratuïta i els Mitjans Digitals en català i el Projecte
Escoles.
Amb la posada en marxa de la Federació, Catalunya disposa
duna organització forta i representativa del sector dels editors
de premsa, revistes i mitjans digitals que reflecteix la pluralitat,
la riquesa i lempenta del món comunicatiu del nostre país.
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Aquest és un factor essencial per a la salut democràtica de la
nostra societat.
A més a més, des de lassociació els darrers anys hem
impulsant iniciatives que impulsen els valors socials de lAMIC,
com són els concursos literaris i de responsabilitat en la conducció
adreçats als joves estudiants de secundària, els quals compten
en la darrera edició amb la participació de tres mil joves.

Les Jornades. Una anàlisi de futur des de la
proximitat
El mapa de la comunicació està canviant ràpidament i cada
cop més els mitjans de premsa de proximitat estan guanyant
lideratge informatiu als grans mitjans dinformació tradicionals.
És aquesta tendència la que ha donat lloc al concepte
d«hiperlocal» com a sinònim de «globalització», és a dir, la
tendència continuada cap a un mercat cada cop més saturat
i fragmentat de mitjans dinformació que amb les darreres
innovacions tecnològiques proporcionen a les grans empreses
la possibilitat de donar-se a conèixer a través dun nou nínxol
comunicatiu: «la premsa de proximitat». Les grans marques
mitjançant dues proximitats, la geogràfica i la temàtica, arriben
a un públic concret, que es veu potenciat gràcies a laparició
de diaris digitals locals i blocs ciutadans lligats a una localitat
o temàtica determinada. Catalunya nés especialment un
exemple de com la premsa de proximitat està fortament
arrelada i és testimoni de la riquesa mediàtica del nostre
territori, que evoluciona cap a la creació dun nou paradigma
mediàtic català.
Les cinquenes Jornades Internacionals de Mitjans de
Proximitat, que es van celebrar el 26 de març a lAuditori
Cosmocaixa, es van estructurar al voltant de tres grans blocs
temàtics:
 «Publicitat, arribar al públic des de mitjans propers. La
comunicació des de la proximitat, una nova aposta de les
grans marques?»
 «Els mitjans de proximitat, com potenciar la seva marca.
Tendències per als editors líders de mitjans de proximitat.
Un futur cap a capçaleres multiplataforma»
 «Visió de lofici de periodista, una mirada periodística»
Aquest és un esdeveniment professional internacional que
ha convertit la nostra ciutat en una veritable capital de la
premsa i dels mitjans digitals de proximitat.
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Quan els qui no coneix
coneixen
en lar
lartis
tistta traspas
traspasssat
són els qui el rec
recor
orden,
den,
és que ha nascut
nascut un clàssic.
clàssic.
I aques
aquest és el cas
cas dOvidi
dOvidi Montllor
Montllor..

Ovidi Montllor:

(Isabel-Claraa Simó,
(Isabel-Clar
Simó,
Quan dic Alcoi,
Alcoi, dic Ovidi Montllor)
Montllor)

Jordi Tormo i Santonja,

Fot
otoo de Pilar Aymeric
Aymeric

Origen: Alcoi. Destinació:
Barcelona
Lany 2005 es complien deu anys de
la mort del cantant, poeta i actor
Ovidi Montllor i molts el descobrien
per primera vegada gràcies als actes
que havien organitzat, des de la
resistència cultural, entitats i persones
de tots els territoris de llengua
catalana. Una dècada més tard les
coses han canviat. Com ens diu IsabelClara Simó, lOvidi ha esdevingut un
clàssic.
LOvidi és un home fet a si mateix.
Va nàixer després de la guerra. Era
el 2 de febrer de 1942. Fill duna
família humil de la ciutat industrial
dAlcoi, va començar a treballar quan
tenia dotze anys en una trentena
doficis: reparador de radiadors,
teixidor, cambrer, botiguer, xofer,
pescater, pastor, perruquer,
administratiu, ferrer, fuster, locutor
de ràdio o reporter. En un dels seus
escrits recorda que «una de les
professions que més he estimat ha
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paraules i versos

autor del llibre Ovidi Montllor, un obrer de la paraula (Sembra Llibres, 2015)

estat la de teixidor, però de telers
mecànics antics quan van arribar
els telers automàtics la vaig deixar.
El meu pare em va ensenyar a teixir
i a crear el teixit ajudant tothora el
teler mig vell i ofegat amb trucs i amb
la continuada observació de les falles
daquella màquina».
LOvidi va viure entre Alcoi i
Barcelona, on va arribar per primera
vegada lany 1960. Shi va instal·lar
a la casa dels seus oncles Rafael
Mengual i Maria Satorre. Des daquell
moment, Barcelona el va captivar per
sempre. Els oncles van tenir una
importància vital en el creixement
cultural de lOvidi. En un dels seus
escrits recorda que «jo volia ser actor,
i els meus oncles mestaven
descobrint un ampli món cultural que
desconeixia per complet. Després de
la feina, venien les llargues estades
parlant sobre literatura, teatre i
també poesia. I és clar, sobre política.
Començava a veure llumetes, que es
diria, de la mà i la generositat dels
meus oncles».
A lOvidi, sel podria abordar des
de molts angles. Compromès,
respectuós, ordenat, rigorós, natural,
preocupat, comunista, crític,
autocrític, autodidacte, nacionalista,
obrer, esquerrà, solidari, anarquista,
coherent, activista, exigent, savi,
íntegre, tendre, llibertari, intel·lectual,
amb un gran sentit de lhumor, irònic,
apassionat, immens, observador,
contradictori, tossut, honest,
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afectuós, original, seriós, polifacètic,
rebel, sensible i humanista. Però,
sobretot, lOvidi fou la veu de la classe
obrera i de les lluites socials. Va
militar en la clandestinitat en el Partit
Comunista dAlcoi al final dels anys
cinquanta i, ja a Barcelona, en el
Partit Socialista Unificat de Catalunya
(PSUC). Al maig de 1977 va actuar
amb José Antonio Labordeta i Ramon
Muntaner en la festa organitzada
amb motiu de la legalització daquest
partit.
Mesos abans de la seua mort, el
10 de març de 1995, va rebre lAlta
Distinció de la Generalitat Valenciana
(1994), el Miquelet dHonor (1994)
i la Medalla dOr dAlcoi (1994).
LOvidi va viure amb certa amargura
aquests reconeixements. En un
reportatge especial publicat pel diari
Avui lany 1997 sota el títol «Últimes
converses amb Ovidi Montllor», ho
deixava clar: «Memprenya molt que
ara em donin medalles i
condecoracions perquè estic fotut,
però també hi sé veure la bona
intenció en alguns casos. No dic que
no a res, però jo no vull llàstima, prou
pena tinc jo de no poder cantar com
voldria». Honorant la seua coneguda
ironia, continua: «Quan em posi bé
no sé si hauré de tornar les medalles
i els diplomes o mels podré quedar».

LOvidi poeta, un obrer de la
paraula
LOvidi fou un obrer de la cultura.

Cultura

És necessari destacar la seua gran
capacitat de treball. Entre el 1974 i
el 1992 va participar en el rodatge
de quaranta-tres pel·lícules i curts, i
entre el 1978 i el 1994 ho feu en
disset telesèries i dos telefilms,
actuant a més al llarg de la seua
carrera en diverses obres de teatre.
A més, va enregistrar nou discos i
tres senzills. Però, sobretot, lOvidi
fou un treballador apassionat i
incansable de les paraules. La
paraula viva, la paraula que
emociona.
Lobra poètica inèdita de lOvidi
és riquíssima. En larxiu personal
encara es conserven uns quatre-cents
poemes pensats per a ser dits o
musicats. Lextraordinari volum de
poemes es conserven en formats
manuscrits i mecanoscrits, escrits
duna manera ordenada en la seua
majoria i daltres amagats al darrere
de fulls. Hi ha cinc poemaris sense
quaran
antta
títol i els poemaris Dels quar
estan
antt (proc
(procés
és clínic den
den Pep
Pep Pi i
Pons)
ons); Poeme
oemess; Canç
ançons
ons; Revisionar
visionar;
Canç
ançons
ons de tots
tots els temps
temps; Canç
ançons
ons
als meus pare
pares; A Mart
Marta Molins;
Molins Millor
boig que viu;
viu Agre
Agres, amargs
amargs i dolços
dolços;
Poeme
oemess duna nit i Moments
Moments,, car
carttes,
sen
entimen
timents
ts,, eny
enyors
ors,, esper
esperanc
ancees i potser
potser
con
onyyes. Quan els llegim refem una
trajectòria de més de vint-i-cinc anys
descriptura poètica en la qual lOvidi
va aprendre a escriure en la seua
llengua però, sobretot, a usar-la amb
perícia.
Aquesta és la faceta més
desconeguda de lOvidi: el poeta.
Enrique Cerdán el defineix com «un
poeta i un intèrpret dacusada
personalitat que va enriquir i
potenciar la cançó popular». Per a
lOvidi, ens diu, la poesia «té una

Cultura

gran importància cultural i de
formació per a lhome. La nostra
cultura, afortunadament, està plena
de poetes importants. Malauradament, no és tan popular com ho
hauria de ser. Explicar açò últim és
conegut per tothom: la falta
dinterès per proporcionar cultura al
poble».
El poeta Manel RodríguezCastelló indica que no hi ha poeta
més refractari «a les petulàncies
engolades ni a les acadèmies de
bones lletres, als tripijocs de les
aparences, a les enganyifes
mel·líflues i a les excuses de mal
pagador que lOvidi». En un dels seus
escrits recorda que li costa trobar la
forma adequada i ràpida per a fer
arribar el poema a la gent, sobretot
en discos. «Però és un treball
interessant i que magrada fer, i que
al mateix temps menriqueix»,
conclou. LOvidi és així mateix el
poeta duna indignació transmesa
amb amargor i tendresa, però també
amb un magnífic sentit de lhumor.
A hores dara ningú pot obviar la
magnitud de lOvidi poeta. Tampoc,
que lOvidi és viu en les seues
paraules. Que forma part del seu
poema. Les seues vivències, pors i
expectatives, viuen als seus versos.
En la seua poesia trobem lOvidi
apassionat per les meravelles
quotidianes. Però sempre des de la
senzillesa.
El vitalisme de lOvidi contrasta
amb les referències a la mort. Els
seus versos sendinsen en els colps
de la vida. En un destí incert. I també
ens mostra en les seues paraules
lamor, les seues dues cares: el que
es correspon i el que no. Lamor i el
desamor. Els seus versos ens
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Fot
otoo daut
dautor
or des
desconegut

transmeten esperança i tendresa,
però també angoixa i derrotisme.
LOvidi també expressa altres
sentiments contraposats en els seus
versos. De lalegria a la tristesa. De
lamistat a la solitud. De la tranquil·litat
a la desesperació. És a dir, els
sentiments que ens donen la vida i els
que ens la lleven.
I tot açò fa que lOvidi sens òbriga
de bat a bat a través de les seues
paraules. En els seus versos ens parla
de les diverses etapes de la seua vida.
Sendinsa en linfant i en ladult. En la
família i lentorn. En la música i la
llengua. I moltes vegades, des duna
forta autocrítica.
També el sentiment de pertinença
està molt present en la seua obra
poètica. Els seus versos ens parlen de
ciutats, de llocs concrets. Ens parlen
dAlcoi, el seu poble. Ens parlen de
Barcelona, el seu altre poble. I el seu
poema ens mostra així mateix la
realitat del moment que vivia. Versos
que en molts casos són duna vigència
i actualitat sorprenents. Ens parla de
la guerra, del poder daquells que
tenen poder, de la mentida de la gran
política, de les injustícies i del
menyspreu a la classe treballadora,
de limperialisme i la força de lesglésia
com a institució. És a dir: del teatre de
la vida. Però lOvidi no es queda ací.
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Fot
otoo dAn
dAnttoni Miró
Miró

Ovidi i els poetes

Davant daquesta situació, els versos
invoquen a lalçament dels oprimits.
Autors clàssics i contemporanis
han estat musicats i recitats pel
cantant, poeta i actor dAlcoi, alguns
dels quals amb molta intensitat, com
Vicent Andrés Estellés, Joan SalvatPapasseit o Josep Maria de Sagarra.
Segons Núria Cadenes, lOvidi «va
agafar els versos manllevats i ens els
va servir de la millor manera
possible, amb la seua veu pregona,
estudiats mil vegades per fer-los
senzills i dir-los senzills i entenedors
i amables o brutals o tendres».
LOvidi va recitar majoritàriament
poetes catalans perquè, com
reconeix en un dels seus escrits, era
un empedreït defensor de la poesia
catalana, «una de les més
importants a nivell universal», com
ell mateix deia. La poesia era tan
important per a ell que en la cançó
«Les meves vacances» ens demanava
que en morir li portarem «El millor
llibre de poemes, daquell poeta que
creieu. És per a anar passant lestona
amablement».
La primera referència als poetes
en lobra musical de lOvidi la trobem
en el disc Un entr
entree tan
tants
ts (1972). El
seu títol és una clara referència al
poema «Teoria i pràctica de la flor
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natural», de Vicent Andrés Estellés,
que va ser inclòs en Llibr
Llibree de
merav
mer
avelle
elless (1971). Un any més tard
va musicar els primers poemes de
lautor de Burjassot en el disc Cr
Crònic
ònicaa
dun temps
temps (1973): es tracta d«El vi»
i «Prediccions i conformitats».
Lany 1974 lOvidi va publicar A
Alcoi
Alc
oi, disc on va musicar el poema
«Assaig de càntic en el temple», de
Salvador Espriu, i on sinclou
ladaptació a cançó del poema
«Corrandes de lexili», de Pere Quart.
Un any més tard, el 1975, va llançar
el disc Salv
Salvat
at-P
-Papas
apasss eit per Ovidi
Montllor
Mon
tllor. Es tracta del primer treball
destudi en què lOvidi feia una
acurada tria de textos dun poeta
català. La selecció recollia una bona
par t dels poemes del llibre
Lirr
irradiador
adiador del port
port i les
les gavines
gavines (1921)
del poeta barceloní. En el seu escrit
Poe
oesia
sia i Maiako
Maiakovski lOvidi ens parla
de com dimportant va ser aquest
treball, així com què esperava
aconseguir amb aquest nou vessant
de la seua producció musical: «Què
he aconseguit amb aquesta
aventura? Molt. Que la gent, que el
poble a poc a poc es vaja acostumant
a escoltar els nostres poetes, que
després de les representacions la
gent entre als camerinos, no a
felicitar-nos, sinó a preguntar-nos on
i com poden comprar llibres del
poeta que hem interpretat, que de
cent espectadors en el 75, hàgem
passat a omplir teatres i aforaments
amb més de dos mil espectadors».
Lany 1979 va publicar el disc Bon
ven
entt i barc
barca nov
nova!
a!, on va musicar una
traducció del poema «Balada del
concurs de Blois» de François Villon,
realitzada per Feliu Formosa, així
com el poema «Petita i blanca» del
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barceloní Joan Vergés. Aquell any
també va publicar el disc Ovidi
Montllor
Mon
tllor,, diu «Cor
«Coral
al romput»
romput», on
recita íntegrament el poemari de
Vicent Andrés Estellés que va incloure
en La clau que obri tots
tots els panys
panys
(1971). Lany següent va publicar el
disc 4.
4.0
02.42
2.42, on musicà i enregistrà
de nou ladaptació dun poema, «Un
home reparteix» de Joan Brossa.
Malgrat que Cor
oral
al romput
romput (1979)
i 4.02.42 (1980) estan considerats
dos dels seus millors discos, les
discogràfiques giraren lesquena a
lOvidi a partir daquell moment. Tot
i així, va realitzar alguns recitals
esporàdics, en els quals la poesia
continuava sent un element clau. En
el projecte del disc Veri-Good que va
e n g e g a r a m b To t i S o l e r a
començament dels anys noranta, la
poesia hi era present de nou. El
projecte pretenia musicar els poemes
«Amén» i «Gaspar Hauser núm. 2»,
del mallorquí Blai Bonet i Rigo, i
«Carnisseria», del barceloní Jaume
Subirana.
Els darrers anys lOvidi va retre
homenatge als seus poetes en una
sèrie de recitals que va oferir al llarg
dels territoris de llengua catalana.
Els muntatges sobre Joan Fuster, Blai
Bonet, Pere Quart i Josep Maria de
Sagarra que va realitzar a principis
dels anys noranta són un bon
exemple.
En larticle «LOvidi i la paraula»,
Montserrat Roig definia així la seua
vessant poètica: «LOvidi creu en la
màgia de la paraula de la mateixa
manera que Borges, i creu que la
paraula ha estat creada per a ésser
dita i ésser escoltada. Com els antics
joglars, puja dalt dun escenari i
transmet les paraules dels poetes tot
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Ovidi i Estellés

esperant que cadascú les interpreti
tal com ho necessita».
En una entrevista realitzada a la
revista El Punt
Punt el maig de 1993, el
periodista Xavi Planas va preguntar
a lOvidi: «No hi havia al país un
poeta com Estellés?». La resposta
fou contundent: «Al País Valencià,
no, des dAusiàs March». Aquest
reconeixement és unànime avui en
dia. I daixò, lOvidi en té bona part
de culpa.
LOvidi va conèixer lobra
dEstellés lany 1972, quan Alfons
Cucó li mostrà El llibre
llibre de merav
meravelle
elless.
En aquell moment, va començar a
donar forma al que anys després
seria una de les seues principals
cançons: «Els amants». La seua
primera trobada va tenir lloc a la
redacció de Las Pro
Provincias a València.
Allí es va trobar una persona a qui
amb els anys va dedicar tota mena
de lloances: generosa, esplèndida,
dextrema sensibilitat, solidària,
educada, dun civisme extraordinari,
exquisida i molt respectuosa. I és
que lOvidi i Estellés compartien
molt més que poemes. Compartien
una forma de ser, una personalitat,
una forma dentendre la poesia.
E st e l l é s é s e l p o e t a d e l a
quotidianitat, el poeta del poble. I
lOvidi volia acostar la poesia al
poble. Compartien, doncs, un
instrument i una finalitat. I és que
tots dos tenien moltes coses en
comú que els van unir en una ferma
i sincera amistat. Segons ens recorda
Antoni Miró: «La connexió entre
lOvidi i Estellés era magnífica. Entre
ells hi havia una estima total. Es
complementaven a la perfecció lun
amb laltre».

Cultura

Estellés i Ovidi comparteixen
trets biogràfics comuns. Els dos van
patir una infantesa difícil. El primer
va viure la Guerra Civil i tots dos els
anys de la crua postguerra en el si
duna família humil i treballadora.
Eren anys de foscor per als
perdedors. Però també eren anys
duna dignitat que es transformaria
en la voluntat de persistir. La seua
fou una rebel·lia en forma de
paraules que van forjar de manera
autodidàctica. Lobjectiu era el
mateix: lluitar contra les injustícies
socials i reconstruir la identitat
col·lectiva. Tot va quedar escrit en
els seus versos.
Aquesta complicitat els
acompanyà tota la vida. El mateix
Estellés assegurava que eren com
germans. I com un més de la família,
lOvidi passava les nits a casa de
lautor de Burjassot quan els
visitava. Tenia el seu espai al
menjador. El sofà li feia de llit a les
nits mentre Estellés teclejava la
màquina descriure. LOvidi es tapava
amb una manta que Isabel havia
comprat expressament per a ell.
La mort dEstellés va agafar lOvidi
damunt de lescenari. Era el 27 de març
de 1993 i lOvidi i Toti Soler oferien un
recital a la Casa de Cultura de Castalla.
En el transcurs del recital, el cor
dEstellés va deixar de bategar. Algú
de lorganització saproximà a lOvidi
i li comunicà la pèrdua a cau dorella.
LOvidi, amb llàgrimes als ulls, va dir:
«Sha mort Vicent Andrés Estellés. Sha
mort el poeta Vicent Andrés Estellés».
Hi hagué un silenci llarguíssim i,
després, un fort aplaudiment. Aquella
nit van interpretar les cançons «Una
escala qualsevol», «Les dones», «Els
amants» i «Maclame a tu».
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Fot
otoo de Pep
Pep Fus
Fustter

Fragment del pròleg de
Feliu Ventura «Tot ben
senzill i ben alegre»
Ovidi és ja un clàssic, del grup
dels nascuts en la postguerra que
visqueren una joventut enmig de
la il·lusió doportunitats obertes
als anys seixanta i que veieren
truncats molts dels seus somnis
a finals dels anys setanta. Envoltat
de grans poetes, excel·lents
músics i grans professionals del
cinema i del teatre. Que es va
atrevir amb apostes tan
anticomercials com Ovidi Mon
Montllor
tllor
diu «Cor
«Coral
al romput»
romput» de Vicent
Andrés Estellés (1979) o va flirtejar
amb músics del rock progressiu
com en Cr
Crònic
ònicaa dun temps
temps (1973)
o quasi sempre amb el toc del
Mediterrani fulgurant del seu
company Toti Soler.
En els poemes dels quals Jordi
Tormo fa inventari trobarem això:
un Ovidi mullant la ploma al cor,
allò que no es diu ni en cançons.
Allò de dins dun mateix que molt
poques vegades naix en paraules
escrites. Escrutar lOvidi poeta,
escurçar la distància entre
nosaltres i lOvidi, ens ajuda a
pujar graons de tres en tres.
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A Neus
No imposis!
Juga!
Viu!
Deixat anar.
Impressionat!
Tasta!
Ix de tu.
I baixa al carrer.
I juga,
viu.
I fes bona cara.
I creix cap amunt.
I regat de verd.
I eixugat de foscor!

Autoretrat
Sóc un granet de sorra en el desert.
Sóc el rabet dun ull ataüllat.
Jo sóc el vent que deixa un suau petó.
Sóc una veu perduda allà en el fons.
Sóc un espill, lona dun oceà.
Sóc com un crit enmig de la
muntanya.
Sóc bel·licós si es tracta dinjustícia.
Sóc la remor dun poble en erupció.

Manifest, collit al vol, dun
manifestant
De pots vells,
llençats per cuiners
de restaurant,
em faré linstrument
amb que us cantaré.
De paraules de lleó,
faré els poemes
que us vomitaré,
sota les vostres finestres.
De retrats damics,
desconeguts i desapareguts,
em vestiré per presentar-me
a vosaltres.
Ma casa serà el carrer.
I menjaré rodes de cotxes
i excrements de gos.
I alguna «pantorrilla»
de parenta vostra.
I dormiré amb tots
els vostres caps.
Aquesta serà ma vida,
oh nobles i pudents
poderosos:
senzilla, com voleu.
Pobra, com desitgeu.
«Arrastrada», com somnieu.
Rabiosa, com «detesteu».

I sóc mos i sóc carícia
i sóc tendresa i sóc bastó.
Sóc el que sóc, sóc el que sóc.
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Poemes

Carta al meu germà-amic-volgut
Vicent Andrés Estellés
Estimat Vicent,
ahir vaig gravar acompanyat
dels meus i teus amics,
Víctor, Juan i Xavier,
els teus poemes
Prediccions i conformitats.
Un desig ens va entrar a tots
quan vàrem acabar:
hem comprès Vicent?
És això tal com ell
ho pensa i ho ha escrit?
No és cap formulisme
ni un voler quedar bé,
no sé, Vicent Andrés,
no sé massa com dir-te...
Només he doferir-te
una necessitat.
Sóc ací a Barcelona
i et recordem sovint.
Jo sent i sent estima
cap a tu i tots els teus.

Sóc un maulet modern i tolerant.
Sóc prou enterc, laljub de
lassedegat.
Sóc lherba verda, la vora de la mar,
un tros de cel i el vermell de linfern.

Ara no sé a qui dir-ho.
Ni ahir ni demà.
(Com fot la soledat,
que muts estan els mobles,
les parets, els llençols...)
Deixam dir-tho a tu
encara que per carta.

Sóc un peó de lescac de la vida,
una tremolor del nàixer a la por.
Sóc com el so daquesta xeremia
i del tabal que anuncia festa i dol.
I sóc mos i sóc carícia
i sóc tendresa i sóc bastó.
Sóc el que sóc, sóc el que sóc.

La màquina descriure
i la guitarra
hi ha voltes, no sé com,
que les convide
a fumar un cigarro
i a prendre un conyac.
També gravaré El vi.

Fot
otoo daut
dautor
or des
desconegut
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Les teves cendres, llums nuant-se
Jordi Florit Robusté
coneix
oneixer
eréé les
les ombre
ombres que em colgar
colgaran
an de terr
terra?
a?
estimar
timaréé les
les flors que hi neixin.
ser
eran
an potser
potser només un nus de llum
less mev
le
meves cendr
cendrees
al cim de la car
carena.
ena.
peròò els amics em rec
per
reconeix
oneixer
eran.
an.
(potser
(pots
er també
també els amants).
amants).
F. Garriga (in m.)

Farà unes setmanes a la presentació
de For
orat
at, el nou poemari de Laura
López Granell a la Documenta, la Nuri
ens va dir que en Garriga tornava a
e st a r i n g re ss a t . U n a d o b l e
pneumònia. «Està una miqueta més
recuperat, endollat al respirador. No
vol que ningú el visiti, amb la fila que
fa no li ve de gust». Desanimats,
parlàrem de laa partir
par tir dar
daraa què,
què de
fer-se un lavabo a la planta baixa de
casa per no pujar escales. Danar-lo
a visitar quan estigués un xic millor.
Posa-thi fulles...
Vaig conèixer en Francesc Garriga
a lHoriginal. Robust però fràgil,
serrell sorrut, gaiató fi i pipa calenta,
mirada clara, conversa fàcil i judici
retronant. El primer dia que el vaig
escoltar presentava el llibre dun jove
poeta que va escalivar públicament i
divertida. Lafectat encara riu, mentre
que aquella rebentada aparentment
gratuïta esborronà els nouvinguts.
Tot era fals. Millor dit, no tot era
veritat. Com després vaig descobrir,
en Garriga era el maior int
inter pare
pares de
tota aquella jovenalla, un iaio que no
els permetia la més mínima vel·leïtat
amb un comentari sorneguer per
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defecte. Mossegava, sí, però les
croquetes que li servien amb la copa
de vi. Després el seu tracte era delicat
i insegur, disponsible com un
professor 7/24. Hi descobries una
feblesa que sexposava just un instant
per després, picaresca del gest, negar
qualsevol transcendència rient-se
avergonyit de si mateix. Delicadesa
contundent.
En començar a veurel cada
dimecres sempre que no hi hagués
Barça Sacr
Sacree Bleugrana!
Bleugrana! i sentir a
dir que era tan bo, vaig voler
recuperar el temps perdut.
Emparaulant una ressenya del llavors
recent Camins de serp
serp (2009) vaig
empassar-me tota la seva obra
anterior. Com que tenia tres mesos
per escriure-la i poca feina, mhi vaig
dedicar a consciència. Posteriorment,
amb lespecial que la revista Pèl Capell
Capell
li dedicà, vaig reprendren la lectura
per a una daquelles teories que tant
ens agraden als pseudocrítics per fer
volar coloms terminològics. A partir
de llavors, però, ja no mel vaig llegir
amb la mateixa dedicació. Poemes
espigolats, el llibre a la tauleta i anarlo sovintejant, llegint-lo ja sense llapis
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però sempre alerta a la novetat, el
recital o la facècia.
Ara que sha mort, alguns diran
que en Garriga ha influenciat els joves
poetes. Particularment no hi estic gaire
dacord, almenys per tres raons. En
primer lloc, per qüestions temporals.
Una de les característiques menors
però importants de la seva obra és
que ha estat poc coneguda fins no fa
gaire. Oblidant-nos de la seva etapa
primerenca, no va ser fins a Ombr
Ombrees
(2000) que alguns van començar-lo a
reivindicar: Albert Roig, Manuel
Forcano i para de comptar. Així mateix,
ja llavors Marc Romera nera màxim
apologeta i difusor. A partir de llavors,
tot i editar assíduament, el seu era un
nom conegut dins els nuclis isolats de
sempre. Aquí la teoria de la patum és
certa: fou la coneixença amb el jovent
el que en motivà la lectura, un contacte
directe i dinàmic que ell mateix es
cuidava de buscar. Res desperar-se a
caseta com un Foix endiumenjat
repartint pasta seca superior... De
manera progressiva tot i que tardana,
tal com ell mateix es planyia arran del
premi Carles Riba 2013, li va arribar
un reconeixement ben merescut,

15

després del qual vingueren reportatges
televisius com a (S)avis
(S)avis, ser Poeta
dHonor 2012 del Festival de Poesia
de Sant Cugat, lantologia Demà no
és mai a càrrec dAdiAedicions, la
pòstuma cirereta negra Swing (2015)...
Faramalla gratificant. Per la part de
qui el tractàvem, a títol particular, la
seva presència al Palau de la Música
a la Setmana de la Poesia de Barcelona
del 2011 fou com una mena de victòria
confidencial, un fita per als iniciats de
la ceba.
Si es té present això, crec evident
que no ha passat prou temps ni paper
perquè certa influència hagi pogut
quallar en les noves fornades. El cercle
dafins que depassi el coneixement
literari i no el personal encara és massa
estret; les semblances, massa simples
per formals, imitatives... No tinc dubtes
que seixamplarà. Mentrestant, per
als que el coneguérem, sí que hi ha
una mena dexemple que en Garriga
transmetia calladament. Si ell shavia
passat tants anys sense editar però
havia aconseguit aquell talent, aquella
sensibilitat i aquells versos, ¿què
importa si encara no sha publicat?.
Recordin: vora disset anys de silenci
editorial... Temps, temps i temps.
Escriure i reescriure i esperar. Una mica
com R. Bolaño, si bé a un altre nivell,
en Garriga era la prova que el silenci
dara sempre es pot capgirar. Que
encara hi ha esperança. I no ens
enganyem: quan busquem un model,
un mestratge, volem que algú ens
asseguri que tot acabarà bé.
Aquest fet implica la meva segona
raó: la minúscula. Tot i usar signes de
puntuació, en Garriga sempre escrivia
en caixa baixa per mantenir un to
harmoniós, simplificat fins a la
depuració. Versos curts, estrofes
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minimalistes de rebombori absolut. I
això només és producte duna lliçó
apresa amb paciència i minuciositat.
La poesia den Garriga destaca per la
mínima expressió necessària, per anar
a larrel de les paraules i llavors
despullar-la encara una mica més.
Tècnicament, es necessita una
tenacitat i, sobre tot, un sacrifici
considerable. Com és fàcil de
comprendre, una poètica com aquesta
no és gens atractiva per a un poeta
que aprèn lofici i a qui la rauxa vitalista
larrossega. Amb tot, reconec que sí
he vist algun poeta que assaja aquella
variabilitat semàntica duna metàfora
fins descabdellar-la fragmentàriament
tan pròpia den Garriga, però no sé si
per intuïció o voluntat. Qüestió de
sang, que es vol desfermada i no
sadona que el control és la màxima
de les passions impossibles. Suposo
que per això en Garriga sempre tenia
aquell punt mofeta de qui se la sap
llarga per carregar-se qualsevol
maximalisme fàustic.
La tercera és una raó durgència.
agtime, la temàtica den
A partir de Ragtime
Garriga se centra en la proximitat de
la mort i la reflexió sobre el passat.
Certament, en lobra anterior aquesta
temàtica també apareix, però potser
no amb una reiteració tan obsessiva.
En descobrir la seva poètica de variació
Goldberg dun mateix, daquest
poema únic que es descabdella amb
recurrències simbòliques fetes a mida,
particularment he gaudit més per la
seva delicadesa en construir el poema,
la sensibilitat que reclama per arribar
a aquell nivell dexpressió, que no pas
pel sentit o el missatge final. Ara bé,
la mort i les oportunitats perdudes, el
passar comptes amb el propi temps
començaven a ser cada cop més
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evidents, i que aquesta és una qüestió
que a cap autor no li plau plantejar-se
fins que és inevitable. Si més no,
davant aquesta realitat, la seva postura
era tanmateix exemplar per
extrapolable: no defugir el neguit que
vols expressar. I si hem dacarar-nos a
la mort, fer-ho. En boca dels joves,
tractar aquests temes i des daquesta
perspectiva resulta no inviable però sí
impostada, imitativa i prou. Imagineuvos escriure des de la poètica de lubi
ubi
suntt als vint i escaig. Tot arribarà.
sun
I no obstant aquests tres
raonaments, la petja den Garriga en
la propera brostada serà considerable.
Per una banda, perquè la seva
capacitat de connectar lexpressió
personal no sacaba en lexhibició més
o menys púdica o abstrusa sinó que
transcendeix un món personal
fàcilment identificable. En Garriga tenia
un codi poètic inconfusible, i aquesta
és la màxima fita a què un poeta sol
aspirar. Entre J. Margarit i M. Sampere,
en Garriga ha demostrat que hi ha una
escletxa per on rajar. Per altra, perquè
la seva poesia és tan recognoscible
que la seva imitació està destinada al
fracàs. Si la influència dun poeta
encara rau en els seus epígons, llavors
és que no nhem après gens. O com
deia aquell daquell altre, «els qui
nexplotin la part de marqueteria i de
joc verbal arribaran, ràpidament, a la
insignificança». La lliçó den Garriga
mostra com lexploració més profunda,
la de la pròpia originalitat, sempre
prové duna veu poètica que sesgota
just quan hom mateix sestronca a
favor daltri. O com diu aquell vers den
Ferrater, «i és a ser lliure que em vull
hàbil». Deu ser lúnica lliçó que en
Garriga ens hauria fet aprendre a cop
de bastó.

Cultura

Lúltima mina Exposició dOriol Clavera Alfonso Maíllo

Fa uns trenta milions danys, es va iniciar lacumulació de
carbó a lactualment anomenada conca lignítica de
Mequinensa. Lespessa vegetació caiguda no tenia temps de
ser reciclada pels sòls negats i saturats característics daquella
era, i sacumulaven capes i capes de torba que, amb la
pressió i el pas dels anys, esdevindran carbó de lignit.
Aquells paratges de llacs i planes al·luvials, sense sortida
al mar, van canviar de fesomia quan les aigües que negaven
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els centres lacustres de la protovall de lEbre van tenir sortida
oberta al mar, abans de la gran dessecació de la Mediterrània
coneguda com Messinià, fa més de 7 milions danys. Durant
els temps de conca tancada, una natura diferent poblava la
vall: caragols daigua dolça, peixos, tortugues, cocodrils,
ratolinets, éssers a mig camí entre porcs senglars i
hipopòtams,... envoltats duna vegetació molt més tropical
i humida que no pas la que trobem ara. Aquell món
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desaparegué fa milions danys. Molts daquests éssers van
quedar pel camí. I van arribar herbes i arbres petits, punxosos
i durs, i fauna més adient a les calors i sequedats actuals, a
un territori més desèrtic i àrid.
Avui, un altre món acaba. Des de mitjan del segle XX,
diverses generacions de miners duns quants milers de
famílies han extret centenars de milers de tones de carbó
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per tal de nodrir denergia les indústries del país; però ara
tanca la darrera mina. La conca lignítica de Mequinensa
engloba prop de dues-centes explotacions mineres a un bon
plec de pobles: Mequinensa, Faió i Nonasp (Saragossa),
Fraga i Torrent de Cinca (Osca), Almatret, La Granja dEscarp,
Massalcoreig i Seròs (Lleida) i Riba-roja i la Pobla de Massaluca
(Tarragona). Les vetes de lignit no entenen de fronteres, i
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sescampen per davall de la franja catalano-aragonesa tot
esgaiant sense cap mirament qualsevol límit administratiu.
Els miners a peu de «canyo» tampoc solen entendre les
particions absurdes entre pobles germans establertes des
de llunyans i asèptics despatxos oficials, estatals i europeus.
La ubicació geogràfica de la conca, prou a prop de les
indústries catalanes i dEuropa, va permetre que en els
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moments de major demanda del lignit els miners de la
confluència dels rius Ebre i Segre guanyessen més que els
de les conques hulleres de la resta del país, malgrat que la
qualitat del mineral com a combustible per a la indústria
fos sensiblement inferior. Latur resultava una cosa
impensable. Però ara lecosistema econòmic relega el carbó
de la conca de Mequinensa a lestatus de relíquia sense
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Març de 2011. En Manol, en Jesús,
en Benjamí i en Juan Antonio són
els últims treballadors de la mina
Separada Canota. Lempresa
Minera del Bajo Segre, ubicada a
lúltima zona carbonífera de
Catalunya, sha vist abocada al
tancament. En una maniobra feta
en algun despatx dalgun
Ministeri, les ajudes que rebien
per dur a terme lactivitat shan
aturat i, després de fer un ERO,
de la trentena de treballadors
només resisteixen ells quatre.
Gairebé dos anys anant cada
dia a la mina, sense sou, mentre
les instal·lacions van degradantse. El desballestament i lespera
són el dia a dia daquests quatre
miners que busquen una sortida
a una situació cada cop més
irreversible.
Labandó en que es troba la
mina evidencia la fi de la indústria
del carbó a casa nostra.
Mentrestant, els miners fan la
seva particular lluita contra loblit.
Text de lexposició

valor. I tota una manera de viure desapareix. La mentalitat
progressista obrera va florir dins dun entorn pagès
tradicional, com bé relata en la seua obra literària lescriptor
mequinensà Jesús Moncada. Una mentalitat que va
conformar el sentir i el pensar daquestes poblacions en
moltes generacions.
Si els llums de carbur amb que sil·luminaven els miners
van donar pas als moderns fanals frontals elèctrics cap a la
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meitat dels anys 80 del segle XX, perquè eren més pràctics,
no es veu quina serà lalternativa millor a lera de les mines.
A què donarà pas la fi de les mines? De moment, a un
panorama desèrtic.
El fotógraf Oriol Clavera va conviure a la Mina Separada
Canota amb els darrers miners de la conca lignítica de
Mequinensa, per tal dintentar copsar la fi dun món i,
alhora, retratar el desert econòmic esdevingut.
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Premi Recull de retrat literari Rafel Cornellà  Joaquim Abril del 2014

Eugeni S. Reig,

lamic de les paraules

Joan Tudela

alcoià
Natural de la ciutat dAlcoi o de la comarca de lAlcoià; per
exemple, Eugeni S. Reig, que hi va néixer lany 1942. / Nom
dun equip, que va arribar a jugar quatre temporades a
Primera Divisió, famós per haver protagonitzat lanècdota
del món del futbol més vegades repetida a les converses
col·loquials i que es fa servir per referir-se a algú que mai
no es desanima: té més moral
moral que lAlc
lAlcoià,
oià, que perdia
perdia per
deu a zer
zeroo i encar
encaraa demanava
demanava pròrr
pròrroga
oga, dita aplicable a
lalcoià Eugeni S. Reig, que no es desanima mai davant
ladversitat. / Parla pròpia de lAlcoià, conservada com a
llengua dhivernacle no contaminada ni pel castellà ni per
la normativa en la família dEugeni S. Reig, en traslladarse lany 1948 dAlcoi a València. / Parla compartida pel
matrimoni entre Conxa Valor filla del mestre i escriptor
Jordi Valor i Serra i Eugeni S. Reig.
aspecte
Aparença de cadascú, meitat obra del físic personal del
Reig
retratat, meitat obra del pinzell del retratista. Eugeni S.
S. Reig
fa car
caraa de
descrip
cripttor: llueix la int
intel·ligència als ulls.
ulls. La
La mirada
mirada
inttel·ligen
in
el·ligentt és lúnica
lúnica cos
cosaa que compar
compartteix
eixen
en les
les car
carees dels
escrip
cripttors de tot
tot arreu.
arreu. I és que ell és es
escrip
cripttor
or.. Monotemàtic,
Monotemàtic,
aixòò sí: la se
aix
seva dèria és la nostr
nostraa llengua, la de tot
totaa làrea
làrea
idiomàtica,
idiomàtic
a, però
però sobr
sobreetot la del País
País Valencià.
Valencià. Pompeu
Pompeu Fabr
Fabraa
i Joan Cor
Coromine
ominess i Joan Solà també
també eren
eren es
escrip
cripttors daque
daquessta
mena. És clar que el seu
seu es
escrip
cripttor de capç
capçaler
aleraa no és cap
cap
estudiós de la llengua, sinó un practic
practican
antt del valencià
valencià popular,
popular,
el gran
gran Enric Valor
Valor.. El nostr
nostree home,
home, ve
vestit amb americana
americana i
jersei
jers
ei de coll
coll alt,
alt, el cabell
cabell blanc pentinat
pentinat amb un aire
aire davui
davui
dia i caminan
caminantt sens
sensee badar pels carr
carrers
ers de València,
València, fa
fa tot
tot
llaspect
aspectee dun int
intel·lectual urbà. Ara
Ara bé.
bé. Ve
Vestit de llaurador
llaurador,,
amb la se
seva fe
fesomia i la se
seva alçada,
alçada, no des
desen
enttonaria gens
ni mica
mica en una es
escena rural
rural del temps
temps en què els tar
tarongers
ongers i
els arros
arrosssars eren
eren els amos del paisat
paisatge
ge.. Per
Peròò si deixem
deixem de
banda la pintur
pinturaa i re
retr
trat
atem
em la imatge
imatge en movimen
movimentt des
descobrim
un Eugeni S.
S. Reig
Reig de ges
gestualit
tualitat
at enèrgic
enèrgicaa i verb
verb apassionat.
apassionat.
Quan parla sembla
sembla que es
estigui enf
enfadat
adat,, només ho sembla.
sembla.
És tot
tot vehemència.
vehemència. Sembla que hagi de polemitzar
polemitzar amb
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tothom i, a última hora,
hora, barallar
barallar-s
-see amb tothom.
tothom. Per
Peròò no.
no. És
conciliador i fa
fa amics.
amics. Mai enemics,
enemics, cap
cap ni un. Ben mirat
mirat,,
llueix la int
intel·ligència als ulls,
ulls, sí, però
però també
també hi llueix
llen
entusiasme
tusiasme.. A difer
diferència
ència daltr
daltrees homes
homes de lletr
lletrees, que són
són
amics de la trist
tristesa i del pes
pessimisme
simisme,, a ell lempen
lempenyy la for
forçça
de lop
loptimisme
timisme,, invisible
invisible però
però poten
potentt com
com el ven
ventt que infla
infla les
les
vele
eless i fa
fa avanç
avançar
ar la nau mar endins.
endins.
austeritat
Mot que, actualment, té dos sentits oposats. En el mal sentit
de la paraula, vol dir política pública que retalla lEstat del
benestar i que costa desbrinar si és amb la bona intenció
de fer-lo més sostenible o és amb la mala intenció de
dinamitar-lo. En el bon sentit de la paraula, lausteritat és
una qualitat humana en què excel·leixen algunes persones;
per exemple, Eugeni S. Reig, que practica la virtut de
lausteritat tant a la vida privada com a lhora de publicar.
El dia que digui adéu al seu cotxe, en comptes de donar-lo
de baixa com fa tothom, nhaurà de fer donació a un museu
de lautomòbil. Lausteritat gràfica és la principal senya
didentitat visual de totes les publicacions digitals que ell
edita i també dels seus llibres (en això les seves obres
coincideixen amb els llibres de Josep Ruaix, un altre destacat
escriptor del gremi de la llengua, que també és amic de
lausteritat gràfica). És just i necessari de dir que tots dos
lingüistes ja practicaven lausteritat molt abans que, des de
Roma, Francesc la convertís en la virtut de moda a la ciutat
i al món, urbi et orbi.
blaverisme
Moviment valencià que nega la unitat entre la llengua
dels valencians i la dels altres catalanoparlants i que
fomenta un regionalisme anticatalà virulent i fins i tot
violent. La bona notícia és que, actualment, el blaverisme
va de baixa i podria arribar a extingir-se pel fet que ha
perdut la batalla de lAcadèmica Valenciana de la Llengua,
gràcies en gran part a la mà esquerra de destacats
valencianistes lúcids, entre ells Eugeni S. Reig, que hi
col·labora sense renunciar a res i sense deixar de col·laborar
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alhora amb lInstitut dEstudis Catalans. La mala notícia
és que si el PP ha deixat dalimentar el blaverisme és
perquè ha optat per la castellanització pura i dura del País
Valencià (i de les Illes).
lèxic
Inventari de les paraules duna llengua, que inclou també
les locucions i les frases fetes, que forma part del patrimoni
lingüístic de la humanitat i que és estudiat pels lexicòlegs;
per exemple, Eugeni S. Reig, que ha reunit i comentat prop
de vuit mil paraules, locucions i frases fetes genuïnament
valencianes als seus llibres Valencià en perill de
dextinció
tinció, Les
nostr
nos
trees paraule
parauless i Lèxic valencià
valencià dahir
dahir i de hui.
hui / Tema principal
dels articles sobre llengua que publica Eugeni S. Reig a diaris
i revistes.
migjorn
Malva-ros
osa,
a, vist
vista
Vent del sud. A València,
València, a la platja de la Malva-r
per aques
aquest re
retr
tratis
atistta, la cos
cosaa més sòlida
sòlida no és la pintur
pinturaa de
Sorolla,
Sor
olla, ni tampoc
tampoc la liter
literatur
aturaa de Blasc
Blasco Ibáñez
Ibáñez o Manuel
Vicen
Vic
entt, sinó la ros
rosaa dels ven
vents
ts tot
totaa de pedra
pedra amb el ven
ventt de
migjorn ass
assen
enyyalan
alantt el sud. / Marca de prestigi associada
per la gent del gremi de la llengua al nom dEugeni S. Reig.
/ Nom de lespai de debat a Internet que tracta des de lany
2002 sobre la normativa lingüística la que tenim i la que
hauríem de tenir amb la participació contínua de més de
quatre-cents especialistes. / InfoMigjorn: diari digital amb
continguts dactualitat sobre la nostra llengua, que es publica
els dilluns, els dimarts, els dimecres i els dijous i que arriba
a més de deu mil lectors de tota làrea idiomàtica. /
InfoMigjorn Cap de Setmana, revista setmanal amb
continguts intemporals sobre la nostra llengua, que té més
de dos-cents subscriptors, ideada i dirigida, igual que Migjorn
i InfoMigjorn, per Eugeni S. Reig.
miracle
Fet extraordinari esdevingut per obra i gràcia de Déu a
sol·licitud duna persona, que queda ben retratada pel fet
de demanar precisament aquell miracle i no pas cap altre;
per exemple, Eugeni S. Reig, arribat el cas, demanaria mil
anys més de vitalitat i genuïnitat per a la nostra llengua.
Reig
Cognom que fa servir, des que va decidir reinventar-se, Josep
Eugeni Sempere Reig. Coincidint amb el canvi de segle, va
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deixar de ser el senyor Sempere de la Companyia Telefònica,
perit industrial que va treballar primer en diversos projectes
tècnics i més endavant i durant una pila danys com a
professor i després director del centre de formació de
Telefònica a València, i va començar a ser el que és ara: un
dels lingüistes més actius del País Valencià. Home pràctic,
Eugeni S. Reig va adoptar aquest nom artístic perquè els
Reig viuen més que els Sempere (sa mare encara és viva i
ara té 104 anys, que aviat és dit). Home treballador, és
daquelles persones que haurien de viure més duna vida
per poder fer tot el que han vingut a fer en aquest món.
València
Capital del País Valencià i ciutat on viu i treballa Eugeni S.
Reig, que la coneix i lestima. Passejar amb ell pels carrers
de la ciutat del Túria, compartir la seva mirada i escoltar les
històries que explica, és un tot un privilegi. El lloc on shi
troba més bé, ara i sempre, és el mercat central, una
arquitectura modernista bellíssima, plena de tots els colors
del camp i de tots els fruits del mar i on el valencià parlat
és prou viu. Però mai no hi ha rosa sense espina i ell hi ha
una cosa que critica i és que als llocs de venda, en comptes
de dir-hi parada, hi diu pues
puesto; és clar que la gent en continua
dient parada. El lloc de València que, actualment, desperta
més indignació entre cada cop més valencians és el Palau
de la Generalitat Valenciana. No pas és clar ledifici,
digníssima seu de la institució des de lèpoca medieval, sinó
el qui lhabita, el poc honorable Alberto Fabra, que impedeix
la recepció de TV3 i ha tancat Canal 9 i, per tant, ha fos en
negre Lalqueria blanca
blanca, la sèrie de televisió preferida per
Eugeni S. Reig, perquè shi parlava un valencià alhora viu
i genuí, que és el seu ideal. Val a dir, però, que alguna
vegada havia hagut de publicar algun article per rectificar
la genuïnitat dalguna paraula o locució o frase feta dita a
la sèrie. Ell és daquells que quan sadhereix a una causa
ho fa sempre amb una adhesió incompleta: mai no serà un
fanàtic. El mal és que ja fa massa anys que al País Valencià
governa el fanatisme. El mal ve dAlmansa, però sha instal·lat
al Palau de la Generalitat. És clar que tot ve un moment
que sacaba. Vindrà un dia que la causa dels eugenis vencerà.
Letimologia grega del nom és diàfana: els eugenis són els
ben nascuts. Lantònim corresponent és una paraulota que
va ara mateix com lanell al dit. En conclusió: vindrà un dia
que la noble causa dels eugenis vencerà el poder corrupte
dels malparits!
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Cultura

Trajectòria de

Joan Tudela
Eugeni S.
S. Reig,
Reig, el re
retr
trat
atat
at

Joan Tudela,
Tudela, el re
retr
tratis
atistta

Infomigjorn és un butlletí sobre
llengua catalana que es distribueix
gratuïtament quatre dies a la
setmana a través del correu
electrònic. Fonamentalment shi
poden trobar retalls de notícies de
premsa, articles publicats o
inèdits, ressenyes de llibres

Cultura

Joan Tudela és llicenciat en Periodisme a la Universitat
Autònoma de Barcelona. Té doble nacionalitat municipal:
Barcelona i Santa Coloma de Gramenet. Centra la seva vida
professional en aquests àmbits: periodisme, literatura,
llengua i formació. És autor de llibres periodístics, destudis
sociolingüístics i dobres dassaig i daforismes. Ha publicat
centenars darticles a diaris i revistes. Amb la seva producció
escrita, ha guanyat els premis Francesc Layret, Ciutat de
Barcelona, Gaziel, Jaume Ciurana, Federació dAteneus i
Serra i Moret i ara el premi Recull de retrat literari. Ha
treballat a premsa escrita, ràdio i televisió i ha estat
subdirector del Centre de Normalització Lingüística de
Barcelona i cap del servei lingüístic del Consell dels Col·legis
dAdvocats. Ha impartit desenes de cursos en àmbits
diversos. Pertany al Col·legi de Periodistes de Catalunya i
a lAssociació dEscriptors en Llengua Catalana. Les seves
dues últimes obres publicades són el llibre daforismes En
poquess paraule
poque
parauless i lassaig Llengua i comunic
comunicació
ació. Actualment,
és lautor del blog An
Anys
ys dapr
daprenen
enenttat
atge
ge al diari Ar
Araa i és
col·laborador habitual de la Revis
vistta de Llengua i Dre
Dret i
dIn
InffoMigjorn
oMigjorn.
Com a ugetista, Joan Tudela va formar part de la primera
comissió executiva de la UGT de Barcelona: en constituirse lestiu del 1978 la Unió Local de Barcelona de la UGT va
ser-ne elegit secretari de Premsa. Posteriorment, dins de
lugetisme, entre els anys 1996 i 2009, va ser el responsable
de lÀrea de Llengua i Comunicació de la Fundació Josep
Comaposada, dedicada a lorganització de conferències
sobre lactualitat lingüística i cursos de llengua i comunicació
per a sindicalistes. També va ser subdirector de la revista
ugetista de cooperació sindical Sud i membre del consell
de redacció de Les Notícies
Notícies de llengua i treball
treball.

publicades o inèdites,
informacions sobre seminaris,
congressos, cursos, conferències,
p re s e n t a c i o n s d e l l i b re s,
publicacions de revistes, etc., així
c o m a l t r e s i n fo r m a c i o n s
relacionades amb sociolingüística,
gramàtica històrica, dialectologia,
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literatura, política lingüística,
normativa, etc.
Les persones interessades a
rebre In
InffoMigjorn
oMigjorn, que és la principal
publicació que edita Eugeni S. Reig,
poden formalitzar la subscripció
que és gratuïta clicant aquí:
http://www.migjorn.cat/alta.php
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El periodista Josep Cuní

«Si el periodisme sexerceix com jo lentenc,
ha de lluitar per fer el seu propi titular»
Rosa Maria Puig-Serra. Fotografies dIsidre Tiana
La cita és un matí a la seva productora,
Broadcaster, en plena ebullició. El
precedeixen cinc premis Onda, milers
dhores davant micros i càmeres, i ser
una de les figures més mediàtiques i
creïbles de la televisió actual. Li agrada
saber que diferents persones que
segueixen el seu programa
diàriament, no van coincidir en
aventurar quin partit polític vota,
«això sí, jo voto sempre». Ens trobem
amb un periodista de raça, pencaire
com a ell li agrada definir-se,
observador privilegiat de la realitat
diària i, atent a les preguntes, bon
conversador. Li agraden els reptes i no
defuig la polèmica. Hem dacotar
necessàriament lentrevista, però
segur que podríem demanar-li opinió
sobre molts temes. Després de tants
anys de lexercici del periodisme, els
ha tocat gairebé tots. El seu horari no
és gens convencional: donze del matí
a dotze de la nit, encara que li sigui
molt difícil desconnectar; la resta
dhores mentalment és a la feina. La
popularitat fa que el saludi molta gent,
persones que de vegades sapropen
amb respecte, «no em sento
perseguit, però si observat». Aquest
tipus descrutini sobre què estàs fent,
o amb qui està, laclapara una mica
perquè perd un marge dintimitat,
«tot i així intento preservar-me molt
daquesta observació». Actualment,
des de setembre del 2011, presenta 8
al dia, al canal privat català 8TV que
pertany al Grup Godó. Laudiència del
programa no parar de créixer.
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El premi Nobel dEconomia, Eric
Maskin, va explicar, parlant de les
negociacions polítiques, el que ell
entén com el joc de les aparences, que
és el de les realitats electorals. Diu,
textualment: «al final només un grup
dexperts sabrà calibrar amb precisió
qui ha cedit o guanyat més, però la
immensa majoria dels europeus
només jutjaran aquest teatre. Per això
el postureig anterior al pacte és tan
important com el pacte en si mateix...
els experts saben que només és
comèdia per als informatius de la
tele».
Això Maskin ho va dir en plena
campanya electoral grega, en el marc
del que saventurava que podia passar

entre el possible govern de Syriza i la
Unió Europea. Hi ha hagut una dosi
descenificació que, daltra banda, en
làmbit de la Unió Europea, és una
escenificació històrica: cimeres que
shan presentat com a molt difícils, i
després sha acabat pactant. La política
té sempre una dosi dinterpretació,
perquè les negociacions estan basades
en crear una tensió per captar latenció
mediàtica. Un cop creada, davant dels
mitjans, una imatge de tensió i
dificultat, es pressiona perquè hi hagi
pacte. És una relació causa-efecte, i
aquí sempre hi ha una dosi de teatre.
Vostè ha dit en alguna ocasió que està
per la causa del periodisme i no pel

Quan una societat democràtica i lliure viu en un conflicte, el paper del
periodista és cabdal per reforçar el sentiment democràtic daquesta
societat, que té dret a saber-ho tot, no només una part.
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Entrevista

a buscar molt enrere, per embolicar
la racionalitat, que és molt més
contrastable que les emocions.
Paradoxalment, en aquest país,
que té letiqueta de pactista,
darrerament el pacte només és ben
vist si senfoca duna determinada
manera: per tant es nega. Només es
vol un tipus de pacte entre uns sectors
que tampoc no es posen dacord. Em
pregunto si no sha dissolt la capacitat
de pacte dels catalans.

periodisme de la causa. Entrem en un
període electoral intens i en un
moment que a Catalunya les posicions
estant molt polaritzades... deu ser
complicat trobar equilibris.
El periodisme de la causa ja no és
el que saplica tan sols en determinats
períodes electorals, sinó que
lamentablement és una constant. Als
mitjans de Madrid ho és molt més; a
Catalunya manteníem unes certes
formes, fins que va començar el procés.
Segurament, era inevitable, i tothom
és lliure de fer el que pugui, o el que
li deixin, o el que cregui convenient.
El que no accepto és que els col·legues
que estan pel periodisme de la causa
ens donin lliçons als altres: ens dicten
sentències sobre què és notícia, què
no ho és i qui és bon periodista i qui
no ho és. Tothom té la seva teulada
de vidre, som en una societat petita,
tots ens coneixem, i com diu un amic,
ningú no aguanta un titular a cinc
columnes en la portada dun diari.
Continuo defensant que el que jo pensi
sha de guardar a la tauleta de nit i no
portar-ho a la redacció ni deixar-ho
entrar en el plató. Reclamo respecte
als punts de vista de tots. Òbviament,
no sóc un element neutre; tots som

Entrevista

elements polítics, en tant que éssers
humans, però no he de ser un element
partidista. Defenso que quan una
societat democràtica i lliure viu en un
conflicte, el paper del periodista és
cabdal per reforçar el sentiment
democràtic daquesta societat, que té
dret a saber-ho tot, no només una
part.
En el debat sobre lencaix CatalunyaEspanya hom té la impressió que els
mitjans de comunicació emeten molt
més periodisme dopinió i democió
que no pas dinformació, de dades
contrastables des de qualsevol punt
de vista.
En relació a la polèmica sobre la
independència de Catalunya, continuo
reclamant els debats que no hi ha. No
hi ha debat, i no es vol que nhi hagi
perquè tothom pugui triar lliurement.
Totes les posicions són legítimes; no
totes les defenses de les posicions són
legítimes. Sí, hi ha poca opinió i molta
emoció. El procés va començar per
raons racionals: comptables,
econòmiques. Ha recuperat el legítim
sentiment històric de la nació, de la
independència, de lètica, i al final ha
utilitzat aquest element, que sha anat
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Hi ha dos partits que estan tenint,
segons les enquestes, un notable
increment en intenció de vot: Podem
i Ciutadans. Satribueix aquest
creixement a la capacitat dialèctica
que tenen els seus líders en les
tertúlies i al suport dalgunes cadenes
de televisió. Lempenta mediàtica pot
fer guanyar unes eleccions?
Lempenta mediàtica funciona
abans: no podem entendre el
fenomen Podemos-Pablo Iglesias
sense la seva presència en determinats
platós de determinades cadenes, molt
abans del seu pas a la política. El dia
que salta a la política, ja té guanyada
una imatge, un reconeixement, una
popularitat, una identificació pública:
això ajuda. Si el mitjà lajudarà
després, dependrà del mateix
personatge, perquè el mateix mitjà
que lha ajudat a promocionar-lo i a
llançar-lo «a lestrellat», el continuarà
acompanyant, però lescrutarà més,
perquè ha passat a ser un personatge
de repercussió pública no només
mediàtica i amb possibilitats
dincidència en tot el que és públic;
també els mitjans contraris a lafinitat
dels que than ajudat et busquen,
qualsevol error es magnificarà amb la
mateixa intensitat que abans lencert.
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Amb relació a la polèmica sobre la independència de Catalunya, continuo
reclamant els debats que no hi ha. No hi ha debat, i no es vol que nhi
hagi perquè tothom pugui triar lliurement.

En un moment en què es demanen
les llistes obertes com una de les
maneres daconseguir una millor
qualitat democràtica, inquieta que
pugui guanyar el polític que millor
sexpressa o gesticula davant el que
seria un bon gestor.
Les llistes obertes són una bona
cosa, però com tot, necessiten ser
debatudes, perquè tots els dubtes i els
recels que generen shan dexposar. El
que sí que ja sabem és el que hem
tingut fins ara. I és un desastre.
Admeteu-mho. Veiem les cares
penjades en els fanals, amb una llista
on amb prou feines coneixes el número
dos o el tres. Ningú coneix el set o el
dotze. El ciutadà no sap qui és el seu
representant al Parlament, i això no
pot ser! Tampoc pot ser que a
cadascuna de les votacions dels
parlaments, el responsable del grup
aixequi el dit i tothom, de manera
gregària, voti allò. La llibertat de vot
ha de ser una constant. Per exemple,
si hi ha una llei que afecta la teva
comarca, has de tenir el dret a oposarthi si la perjudica, que és el que passa
a qualsevol país on lexercici de la
democràcia funciona bé. En general, i
davant de qualsevol model fins i tot
periodístic, no podem aplicar sense
més ni més les normes daltres països,
perquè cada país té la seva idiosincràsia.
Ens podem inspirar en les fórmules que
funcionen en lentorn, però hem de
trobar el nostre propi model.

Les xarxes socials shan convertit en
una eina més del periodista. Li
semblen útils?
A partir de limpacte de les xarxes
socials, al periodista li resulta cada
cop més difícil separar el gra de la
palla. Hi ha molta propaganda, i
també molta intoxicació: molt rumor,
molta insinuació, molta mentida.
Cada vegada hi ha més elements
negatius que dificulten apropar-te al
procés de verificació de la informació.
Davant daixò, el contrast es fa
imprescindible: jo reivindico més
periodisme, lobjectivització de la
notícia. El problema és que estem
encara en la fase de lesnobisme de
les xarxes socials, i de vegades creiem
que no cal contrastar la informació
que difonen.
La quantitat derrors que shan comès
en cadena perquè una agència sha
equivocat en la posició duna coma:
ningú no ha qüestionat aquella xifra!
Les xarxes socials han accelerat la
dinàmica i «laturem-nos i pensem»
ha desaparegut. Som transmissors de
notícies malgirbades i il·lògiques. Per
sort, al cap de dos minuts som en una
altra notícia, i lerror es dissol; però
aquella dada queda allà, a
lhemeroteca, i la transmissió errònia
continuarà al llarg del temps.
També guanya la credibilitat del queés-com-jo, lopinador de xarxes
socials que moltes vegades és

El periodisme té un avantatge i un defecte: tothom pot ser periodista.
Però el periodisme és un ofici, és una tècnica que saprèn. Té un mètode
molt fàcil de desenvolupar: trobar una notícia, contrastar-la i difondrela però amb la irrupció de les noves tecnologies, això sha anat pertorbant.
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anònim. No hi ha responsabilitat, no
hi ha solvència, no sexplica la
procedència, no es poden demanar
explicacions a ningú... i en canvi és
creïble. Com afrontar-ho?
El periodisme té un avantatge i
un defecte: tothom pot ser periodista.
Però el periodisme és un ofici, és una
tècnica que saprèn. Té un mètode
molt fàcil de desenvolupar: trobar
una notícia, contrastar-la i difondrela. Amb la irrupció de les noves
tecnologies, això sha anat
pertorbant. El periodista es troba més
desbordat que mai, per tant té més
necessitat que mai de fer bé la seva
feina: no deixar-se intoxicar,
comprovar la veracitat de la font i, si
pot, continuar investigant. Les xarxes
socials tenen un impacte tan
immediat, accelerat i esverat, que fan
que aquest procés sesvaeixi, perquè
no tens temps, li dónes credibilitat o
la notícia ve daquell ciutadà que
passa a ser protagonista exercint el
paper de periodista. El veuen com un
igual, sovint es presenta com a víctima
de la notícia, i la informació que
transmet és més creïble que no pas
la del periodista, que queda
desbancat. La seva versió de la notícia
pot ser certa, però és subjectiva. El
periodisme ha de superar aquesta
tendència per la subjectivitat a través
del procés dobjectivització.

Entrevista

Des dun punt de vista sociològic, el concepte dobjectivitat sha
manipulat i sha volgut fer recaure en el periodista, en la persona, quan
lobjectivitat està en el procés informatiu.
I com saconsegueix lobjectivització?
Des dun punt de vista sociològic,
el concepte dobjectivitat sha
manipulat i sha volgut fer recaure en
el periodista, en la persona, quan
lobjectivitat està en el procés
informatiu: si jo rebo una notícia i la
vull transmetre adequadament, he de
fer una doble comprovació. Que em
senti més proper o més allunyat del
protagonista o del fet de la notícia ha
de ser irrellevant. Passa a ser rellevant
si hi carrego la meva ideologia, la meva
concepció particular, i participo de la
subjectivitat de la notícia. Evidentment,
el concepte de la neutralitat no es pot
aplicar a tot: davant del terrorisme, de
la pena de mort, de tot el que sigui un
atac als drets humans, la neutralitat
no hi té cabuda.
Com safronta la competència entre
els mitjans de comunicació privats
enfront dels públics, fonamentalment
en moments de crisi econòmica?
Diguem-ho clar duna vegada: en
aquest país hi ha mitjans públics i
mitjans subvencionats. Els mitjans
privats, per una via o per una altra,
tenen un seguit dajuts, directes o
indirectes, que jo no dic que no hi hagin
de ser, però que en tot cas i a diferència

daltres països condicionen una part
de la seva independència. Òbviament,
com que tots els governs volen poder
dictar els seus propis titulars als
mitjans, la manera de tenir més o
menys ascendent, és ajudar-los.
Darrerament hi ha hagut un problema
greu derivat de la crisi: els ingressos
per publicitat han baixat una
barbaritat, i les subvencions oficials
que abans eren només la cirereta del
pastís, shan convertit en la font
econòmica imprescindible perquè
molts mitjans puguin mantenir-se. Hi
ha una altra irregularitat. Els mitjans
públics, a Catalunya, representen una
competència deslleial en relació amb
els privats, perquè, en un mercat de
lliure competència com el què estem,
també emeten publicitat. Això fa que
el debat sigui més complicat. No seré
jo qui vagi en contra dels mitjans
públics de Catalunya la meva pròpia
biografia professional ja ho diu tot, i
els defensaré fins on els hagi de
defensar. Això no vol dir que defensi
el model en el qual funcionen perquè,
a més, ara es demostra contraproduent
per a ells mateixos.
A partir, doncs, de la crisi, fins a quin
punt el periodista està més pendent
de la lògica empresarial, de
laudiència a qualsevol preu, que del
rigor periodístic? Sestà desvirtuant la
professió? També manen els bancs en
els mitjans de comunicació? Alhora,

per a ser independents, es necessiten
empreses solvents...
No et puc respondre pas com a
empresari, perquè no men sento ni
en sé: tinc una petita productora
perquè per qüestions econòmiques la
ràdio pública em va empènyer a ferme autònom i a partir daquí vaig crear
la productora. Et puc contestar a partir
de la meva pròpia experiència i
mentiria si digués que no mhe sentit
lliure hagi treballat on hagi treballat
com a periodista; no et faré pas el molt
teatre daltres companys sobre la
pressió i la censura. No ens enganyem.
Alguns nhan sabut treure un rèdit
professional que els ha permès
justificar la seva posició ideològica,
respectable com a tal, però no per
portar-la a lantena. I també puc
teoritzar sobre aquestes qüestions. El
problema no és la censura, sinó
lautocensura, que és molt pitjor.
Aquesta autocensura ve donada
perquè tots tenim una família, tots
tenim una hipoteca i tots volem estar
bé amb la família i pagar puntualment
la hipoteca. Parlem clar!
Lenemiga de la llibreta dexpressió és
la por de perdre el lloc de feina,
doncs...
És la gran amenaça a la llibertat
dexpressió, estiguis on estiguis. I com
més amunt estàs, entren també altres
elements, com el teu estatus amb
relació a lempresa. Aquest ha estat

Diguem-ho clar duna vegada: en aquest país hi ha mitjans públics i
mitjans subvencionats. Els mitjans privats, per una via o per una altra,
tenen un seguit dajuts, directes o indirectes, que jo no dic que no hi
hagin de ser, però que en tot cas i a diferència daltres països condicionen
una part de la seva independència.

Entrevista
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El problema actual del periodisme és lautocensura. La gran amenaça
de la llibertat dexpressió és la por de perdre la feina. Aquest ha estat
lautèntic problema tot aquest temps, però sen parla poc.

lautèntic problema tot aquest temps,
però sen parla poc. És més ètic parlar
de la pressió o de la trucada! Hi ha un
nivell de trucades que, si tu, com a
periodista no entens o no acceptes, vol
dir que no has entès res. Amb tota la
legitimitat, amb tot el dret del món,
hi pot haver una persona a qui no hagi
agradat la teva informació, fins i tot
indignar-se, i que té tot el dret a
queixar-se. Les capacitats de pressió
són diferents, però hi ha una part
idèntica, el retorn del que has emès.
No entendre-ho vol dir que has perdut
la visió democràtica del periodisme,
és pensar que el periodisme és duna
sola direcció. O és que només pot tenir
retorn perquè et felicitin o et donin un
premi?
Fins on arriba la responsabilitat del
periodista?
En periodisme es tendeix a oblidar
que no hi ha fet sense conseqüència:
has dassumir la responsabilitat de
donar una notícia i del possible efecte
que sen derivi. És molt còmode tirar
la pedra i amagar la mà: si assumeixes
la responsabilitat de donar una notícia,
has de ser responsable del mal que
pugui haver fet una notícia mal
donada. Si assumim la grandesa,
assumim la responsabilitat i el risc, que
és danada i de tornada.
I daltra banda, tampoc no passa
res per haver-te de disculpar
públicament; al contrari: està més que
demostrat que si, per qualsevol
circumstància, un dia thas de disculpar,

et dóna més credibilitat. Som persones,
som humans. És clar que ens podem
equivocar. No passa res.
Els greus actes de lEstat Islàmic han
tornat a aixecar una polèmica mai
tancada: el terrorisme ven, sobretot
les imatges. Sha de minimitzar per
no caure en limpacte que busquen:
causar pànic, terror? Aquest tipus
dinformació pot esdevenir una mena
de propaganda terrorista? Quina és
la justa mesura, on és lequilibri?
El terrorisme no ven; el que ven és
el morbo. On hi ha un acte terrorista
hi ha una imatge colpidora amb el
consegüent morbo que suscita. Hi ha
una tendència natural cap a lelement
morbós. Per alguna cosa deu ser que
el capítol de successos, en qualsevol
àmbit, no ha deixat de vendre mai. I
ells ho saben. LEstat Islàmic fa uns
vídeos sensacionals, molt ben fets des
del punt de vista tècnic; amb una
escenografia molt calculada. És un
terrorisme dacció medieval a través
de les capacitats tècniques del segle
XXI.
Determinats sectors diuen que no
hauríem demetre aquestes notícies.
Però la notícia és lexcepció, no la regla,
i afortunadament, això encara és
lexcepció. Si deixem de donar-ho, corre
el perill que passi a ser la regla; per
tant, sha de donar: no en tinc cap
mena de dubte. La qüestió és: de les
imatges que tarriben, fins a quin
moment les mostres? Jo mantinc que
sha devitar la part més sagnant, més

cruel, de lacció que es desenvolupa:
no cal. Donem-li la volta a lassumpte:
si no hi hagués hagut aquesta difusió,
avui no hi hauria aquesta gran
preocupació respecte a lEstat Islàmic.
No hi ha debat ideològic, perquè com
que ho hem vist, qui gosa sortir a
defensar-lo? La notícia és contundent.
Daltra banda, tampoc no pots
evitar que circuli la notícia, no serveix
de res, perquè els terroristes utilitzen
les mateixes armes tècniques que tu:
ells també ho faran córrer. La balança
sinclina a favor de donar-ho, amb cura,
per complir amb el mandat democràtic
i de coneixement social de què estem
davant dun gravíssim problema
dordre mundial, i és que hi ha un nou
tipus de guerra en què no calen
exèrcits: nhi ha prou amb un individu
que, ell sol, simmoli. Abans podíem
pensar que seria un pertorbat, ara es
fa per una raó ideològica, crec que no
pas religiosa; és la utilització de la
religió per part de les ideologies.
Quan sapaga el pilot vermell de la
càmera, què hi ha de cert i què hi ha
de comèdia entre els que participen
en qualsevol confrontació dialèctica?
Fins a quin punt hi ha comèdia en les
tertúlies?

Defenso les entrevistes contundents, dures, però no defenso que el
periodista faci de fiscal, perquè no és el seu paper.
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No passa res per haver-te de disculpar públicament per una notícia mal
donada; al contrari: està més que demostrat que si, per qualsevol
circumstància, un dia thas de disculpar, et dóna més credibilitat. Som
persones, som humans. És clar que ens podem equivocar.

Cada mitjà té el seu propi llenguatge,
i la televisió té un llenguatge que sha
anat adaptant als nous models socials.
Una part daquest llenguatge suposa
una certa actuació. En la televisió estàs,
com diu un amic meu, de cos present
i estàs obligat a un determinat
comportament: des de la manera de
seure, al fet de saber fer un somriure
suau que denoti una certa complicitat
amb lespectador, etc. Dit això, els
tertulians i participants en debats, a
partir de dir el que realment pensen,
uns sobreactuaran més que uns altres,
però les enganxades, les diferències,
entre persones educades i formades,
no van més enllà. Com a moderador,
si jo em sento violent davant de segons
quines desqualificacions o enganxades,
penso que segur que a lespectador
tampoc li agradaran. Hi ha un cert sisè
sentit que em diu «això ho has de
tallar» i, a més, considero que tot el
que siguin imprecacions personals sha
de tallar.
Tard o dhora acaba aflorant la
condició humana. Perquè, com deia
la meva àvia, el llegir no ens ha de fer
perdre lescriure: no som iguals i
podem discrepar amb total llibertat, i
això no ha derosionar la nostra relació
personal.
Com a periodista veterà, shaurà trobat
més dun cop davant dun entrevistat
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que vostè sap perfectament que està
mentint, perquè li coneix la història,
i per més que repregunti, es manté en
la mentida. Com ho viu, això?
Procuro que, si una persona
menteix, quedi clar en lopinió pública
que està mentint, però no perquè jo
lacusi de mentider. Per tant, depèn del
to que facis servir, la raó que empara
les teves preguntes tindrà més
credibilitat que les respostes. Si tu, per
treure-li la veritat a un entrevistat, et
poses impertinent, pot ser que guanyi
la seva mentida per damunt de la teva
veritat. És un joc dequilibris complicat.
Daltra banda, defenso les
entrevistes contundents, dures, però
no defenso que el periodista faci de
fiscal, perquè no és el seu paper. De
vegades la frontera és tènue, però hi
és.
En aquest tsunami que sho ha
emportat tot, darrerament les
informacions sobre corrupció no
només afecten la política, sinó també
moltes institucions com els sindicats.
Això, està clar, influeix en la percepció
que tenen els ciutadans que, tot i saber
que no influeix en tota la institució, i
de trobar-nos completament
necessaris, fa que no en tinguin una
bona imatge.
La notícia és lexcepció. En la
mesura que hi ha notícies de corrupció,
vol dir que la corrupció continua essent
una excepció que afecta tots els sectors
de la societat i provoca un delit social

de saber. Quan una societat inicia el
procés de pèrdua de credibilitat dels
seus referents no satura fàcilment.
La corrupció provoca indignació
popular, sobretot quan afecta aquells
sectors que, en tant que representants
nostres, haurien de tenir un
comportament exemplar.
Aquestes notícies shan de
documentar bé i shan de contrastar
abans de donar-les, i recordar que les
notícies generen unes conseqüències.
El periodisme va néixer com una acció
social, com el contrapoder quan els
tres poders duna democràcia fallen
tot i que no es pot dir que sigui el
quart poder. El problema és quan
alguns periodistes volen exercir el
primer poder, i dir als governs, als
partits, als sindicats, què han de fer i
com ho han de fer. Aquesta és la
frontera que no shauria de travessar.
Ho podem mirar també des dun
altre punt de vista: si pensem que
quan una societat ha decidit fer net i,
per tant, denunciar algunes pràctiques
indegudes, i creiem que aquestes
saturaran només en làmbit de la
política, és que no hem entès res. La
societat ho continuarà fent amb tot,
fins i tot en sectors que fins ara
semblaven intocables, com la ciència.
Segons el director de La República,
«periodisme és explicar-li a la gent
allò que li passa a la gent». La idea és
fer net, obrir la porta per arrancar al
màxim possible la xacra de la
corrupció.

No hem entès res si pensem que quan una societat ha decidit fer net
saturarà només en làmbit de la política.
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Emocions, vivències i sentiments al voltant de

les mestres de la República

Rosa M. Giralt Navarro i Javier Giménez Gracia, FETE-UGT Terres de Lleida
Aquest any a la FETE, la Federació
de Treballadors de lEnsenyament de
la UGT, estem denhorabona. Amb el
documental «Las maestras de la
República» dirigit per la Pilar López
Solano, hem aconseguit un Goya a la
millor pel·lícula documental que
mostra la trajectòria dunes dones que
van lluitar pels seus ideals digualtat,
justícia i solidaritat.
La FETE-UGT de les Terres de Lleida
ens proposàrem fer arribar el
reportatge arreu de les terres
lleidatanes i les nostres expectatives
han estat superades amb escreix. Des
que el vam estrenar el passat 6 de
març, en el marc de la Setmana de la
Dona, a la UdL, no hem parat. Lhem
portat a les facultats de Dret i Ciències
de lEducació; a centres escolars com
lInstitut Guindàvols, a Maristes, al
col·legi Immaculada de Tremp; a
centres culturals de Cervera, Linyola,
Alpicat, la Granadella, Alcanó, el Torricó
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(la Franja); al Centre dInterpretació
de la Guerra Civil dAlcoletge; a les
biblioteques dAlcarràs i Torregrossa;
al Centre dAdults de la presó de
Ponent... I encara en tenim més, de
projeccions concertades, i estem oberts
a qui ens demani compartir un
documental que rescata la trajectòria
dunes docents valentes i agosarades,
que no van dubtar a posar-se al
capdavant per arrossegar la societat,
mitjançant leducació, cap a un nou
model, més modern, més europeu.
Persones cultes, modernes i
independents, que en un moment
donat es van implicar en la renovació
pedagògica, en la consecució dels drets
de les dones i en les activitats sindicals,
socials i polítiques fonamentals per
impulsar el país en un moment de
canvi històric i transcendental;
defensores i transmissores duns valors
vigents avui: educar en igualtat, el
respecte a laltre, el valor de lesforç...
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Allà on lhem projectat, un
cúmul democions, vivències i
sentiments afloren entre els
assistents.
Com aquella senyora, elegant i
ben plantada, a qui, veient la
pel·lícula, se li afiguraven els valors
transmesos pel pare, docent
republicà del qual no fou fins a la
seva mort, que van trobar una
caixeta on guardava lexpedient
elaborat pels franquistes: judici
sumaríssim i, malgrat no trobar-hi
res en contra, lallunyaren de terres
catalanes i va exercir durant la
postguerra en un poblet de Terol.
Lestudiant de magisteri, que
rememorava com la iaia li explicava
el fred que passava en aquella platja
dArgelers, dormint a la sorra, amb
una manta que li havien donat en
arribar al camp.
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Lavi, parlant del mestre que els
feia fer «coses que tenien sentit»;
explicava com una de les activitats
que més els agradava era escriure,
imprimir i fer arribar còpies dels seus
treballs a escoles dArgentina, Bèlgica
i altres indrets que no recordava. Amb
quina expectació esperaven resposta!
Emocionava una padrina quan
expressava la pena sentida el dia que
deixà lescola; tenia deu anys, calia
fer-se càrrec del germà i les feines de
la llar; els pares havien danar a
treballar.
La jove mexicana, ara estudiant
de la UdL, ens explicava com els
mestres espanyols són un referent a
la Universitat de Mèxic, però ella no
sabia sobre les raons per les quals
tants dells havien arrelat al seu país;
mai ningú no li ho havia explicat, ara
ho entenia i semocionava.
Una de les experiències que més
ens va colpir va ser la projecció a la
presó de Ponent de Lleida. Dentrada,
tot i que lactivitat era lliure, la sala
on ens van rebre estava força plena.
Els interns i les internes seguiren amb
molt interès la pel·lícula i, a lhora del
col·loqui, van fer intervencions força
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interessants i encertades. Elles van
destacar la figura de la dona
treballadora, de lempenta que
demostraren i dels obstacles que van
haver de superar per seguir endavant
amb la seva vocació i amb les ganes
de renovar la societat; també
manifestaren repetidament que no
shavia avançat massa i que calia
seguir lluitant cap a lobjectiu de la
igualtat total, posant exemples en
què es feia palesa la seva experiència
personal envers la societat, la qual a
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vegades no els havia donat les
oportunitats que elles esperaven.
Dalguna manera, es veien
reflectides en aquelles mestres
republicanes, amb el seu missatge de
lluita personal, de superació i la
manera dencarar la vida. Un silenci
respectuós sinstal·là a la sala en veure
el pas de les mestres per la presó; era
com si es posessin a la seva pell,
entenent les estratègies que
utilitzaven per no ensorrar-se elles,
ni les del seu voltant.
En conclusió, la visita a la presó
Ponent fou una experiència mútua
força enriquidora que dalguna
manera coincideix amb el seu esperit
i amb el crit esperançador que
esgrimien algunes de les internes
«nosotr
otras
as como
c omo ellas,
ellas , siempre
siempr e
«nos
palantte»
palan
e».
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El testimoni de Hilda Farfante
Filla de mestres republicans,
Hilda Farfante és una de les
protagonistes del documental «Las
maestras de la República», elaborat
per FETEUGT, dirigit per Pilar López
Solano i guanyador del Goya al millor
documental 2014.
Hilda tenia cinc anys quan va
perdre als seus pares, tots dos
mestres, com ella. «Es coneixien des
de petits, anaven sempre junts, no
shavien separat mai. A la meva mare
van anar a buscar-la quan anava a
obrir lescola. Obrir lescola dun poble
era un fet de guerra. El meu pare va
anar a buscar-la lendemà i el van
matar a ell també. La mare està
enterrada en una cuneta, a ell el van
tirar per un barranc. Estan
desapareguts. A les tres germanes
ens van separar, cadascuna amb un

familiar. Mai més vam tornar a estar
junts».
Hilda es va quedar a càrrec de la
seva tia i, com que la por a la pèrdua
seguia present, temia que la
separessin també della. «Teníem por
de parlar, una por que et menjava les
entranyes, una por que si parlàvem
passaria alguna cosa greu, por que
pogués morir algú», confessa. I és
que creu que queda molt a dir i per
«cridar». «És un crit que comença a
ser hora que arribi a la gent i ara el
sentiran a molts llocs i durant molt
de temps», afirma Hilda, que
assegura haver ofegat el seu propi
crit durant molt de temps.
El seu testimoni és un més dels
que es poden trobar a «Las maestras
de la República», que vol reconèixer
el llegat que van deixar aquestes

mestres, contribuint a la defensa dels
drets de les dones i a la modernització
de leducació.
Per això, Hilda es mostra
preocupada per la situació actual i
assegura que «el Franquisme no ha
marxat mai». A més, ha afirmat que
«em sento culpable del que li ha
passat al jutge Garzón. Perquè jo
veia que anava contra Pinochet i
després els argentins i sempre li deia:
I els meus pares? I la repressió
franquista? Quan va dir que havia
decidit ocupar-se daixò, em vaig
emportar lalegria de la meva vida.
Ara, amb tot el que li està passant,
tinc ganes de demanar-li perdó. La
meva àvia sempre deia: als
falangistes digueu sempre a tot que
sí. No els porteu mai la contrària. I
potser tenia raó».
Fot
otoo de Gloria Gómez
Gómez
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Reposició de les plaques dhomenatge
als ugetistes morts a la Batalla de lEbre

Fotografies dIsidre Tiana
Al març, uns vàndals van destrossar les plaques commemoratives col·locades per
la UGT lany 2011

Coincidint amb la data simbòlica del 15 de novembre, a
lesplanada on es troba el Monument de la Pau, situat la
cota 705 de la serra de Pàndols que pertany al terme
municipal del Pinell de Brai (Terra Alta), es varen reposar
les plaques dhomenatge als ugetistes morts en el decurs
de la batalla de lEbre.
La serra de Pàndols va ser escenari daferrissades lluites
entre les unitats lleials a la legalitat que representava el
govern de la República i lexèrcit insurrecte del general
Franco. Les abruptes serres de Pàndols i Cavalls, amb els
seus esquerps penya-segats, foren refugi dels soldats i el
lloc on es lliuraren ferotges combats. El control de la cota
705 per part de les forces franquistes va significar un alt
cost en vides humanes dels dos bàndols enfrontats. Totes
les temptatives de les forces republicanes per a reconquerir
la posició foren inútils i la derrota va suposar linici de la
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retirada de lexèrcit republicà a laltre cantó de lEbre. Es
calcula que, entre morts i desapareguts, el nombre de
víctimes dels dos exèrcits va arribar a 100.000 soldats, entre
els quals molts de la Quinta del Biberó, joves que van ser
cridats a files amb només 16, 17 anys o 18 anys. Labril del
1938, les autoritats de la República varen mobilitzar joves
que haurien dhaver entrat en lleva el 1941. Tres mesos
després varen entrar en combat.
La batalla de lEbre es va iniciar el 25 de juliol de lany
1938 i va finalitzar el 15 de novembre, a les acaballes de la
Guerra Civil espanyola.
El passat 10 de març de 2014, uns desconeguts, en un
acte vandàlic, varen destrossar les plaques originals
dhomenatge als ugetistes, al general Líster i a un grup
doficials de la República. El 2007, en el mateix lloc, van
aparèixer pintades díndole feixista.
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A la cota 705 de la serra de Pàndols, dins el terme
municipal del Pinell de Brai, serigeix el Monument a la
Pau. La concavitat que hi ha a la cara principal del dau
simbolitza el sol dun nou dia, i mostra, al seu interior, el
colom de la pau. És un monument que fa reflexionar les
persones que el visiten. Lindret adquireix un simbolisme
especial ja que fou un punt estratègic en el
desenvolupament de la batalla de lEbre. Aquest tossal és
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un dels cims més alts de la zona i per tant ofereix una
magnífica panoràmica. En dies clars salbira gran part de
la Terra Alta, la Ribera dEbre, el Baix Ebre, els ports de
Tortosa-Beseit i, fins i tot, els Pirineus.
Avui, redescobrint aquests llocs, sens fa difícil imaginar
les terribles situacions que shi van viure. El silenci i la pau
que actualment shi respira conviden a visitar-los i gaudir
de lespai i la natura que ens ofereixen.
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Inauguració de la mostra Llibertat!

La lluita dels catalans

pels drets socials i nacionals
A la sala dexposicions de la UGT de Catalunya

Fundació Irla
Des del 15 de gener fins al 13 de
febrer la Sala dexposicions de la UGT
de Catalunya va acollir la mostra
«Llibertat! La lluita dels catalans pels
drets socials i nacionals». Aquest ha
estat el primer lloc on sha exposat.
Actualment està viatjant per tot
Catalunya. La mostra conté deu
panells que recullen la història de la
lluita dels catalans pels drets socials
i nacionals des de lany 1872 fins al
2014.
Properes exposicions:
Taradell, 21 abril6 maig
Premià de Mar, 721 maig.
Podeu trobar tota la informació
sobre lexposició en aquest enllaç:
www.irla.cat/expolliberta
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Restitució dels documents retornats pel Centre Documental
de la

Memòria Històrica de Salamanca

El passat mes de febrer, després de més de tres anys
daturada per part del Ministeri de Cultura, es va celebrar
formalment a lArxiu Nacional de Catalunya de Sant Cugat
del Vallès lacte de restitució de part de la documentació
retornada pel Centre Documental de la Memòria Històrica
de Salamanca el passat 4 de desembre de 2014 als onze
titulars de la societat i les institucions catalanes, entre les
quals la UGT de Catalunya. Els documents del sindicat restaran
a lArxiu Nacional a títol de comodat, igual que la resta de
documentació restituïda anteriorment. Amb aquesta entrega
shauran lliurat la totalitat de documents de lorganització
sindical, però no la totalitat dels documents confiscats a
Catalunya.
En lacte, el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va
destacar que «avui estem expressant tres drets dels ciutadans:
el dret a la memòria, que permet que cada persona i família
pugui posseir el que identifica la seva identitat personal i
familiar; el dret democràtic a organitzar la memòria de la
manera que considerem més pertinent; i finalment el dret
a configurar la nostra pròpia societat en el futur».
El portaveu de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes,
per la seva banda, va subratllar que la devolució dels fons
és «un acte de reafirmació democràtica per al país que
demostra que la justícia, la voluntat i els drets de les persones
sacaben imposant». Cruanyes va destacar que «cal que els
documents estiguin a labast dels ciutadans perquè tenen
un paper importantíssim en la recerca de la història de la
Guerra Civil».
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La documentació ha estat fora de Catalunya
75 anys, i per això el Departament de
Cultura ha treballat perquè sentregués al
més ràpid possible, dos mesos i mig
després del seu retorn.

El Departament de Cultura, a través de lArxiu Nacional
de Catalunya, ha dut a terme al llarg des de lany 2005 la
identificació, descripció i digitalització dels documents, fons
documentals i altres efectes confiscats durant la Guerra
Civil que han retornat des del Centre Documental de la
Memòria Històrica de Salamanca. Des del 2006, el
Departament de Cultura ha dut a terme la identificació
dels documents confiscats a persones particulars de
Catalunya, i en aplicació dels acords de la Comissió Mixta,
sha completat la descripció i shan digitalitzat els
documents.
Els treballs de selecció i descripció de les unitats
documentals han permès didentificar fons documentals
de particulars, partits polítics, sindicats i associacions
diverses. Una bona part del contingut dels fons documentals
són estatuts, carnets dels militants, fitxers, actes de
reunions, butlletins i altres documents, tant dels òrgans
centrals com de nombroses agrupacions i comitès estesos
per tota la geografia del país.
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Història

La Llei del règim especial de lAran protegeix
la identitat i la cultura araneses i augmenta
les competències del Govern aranès
La nova Llei de règim especial dAran,
aprovada pel Parlament de Catalunya
el 21 de gener per àmplia majoria i
que substitueix el marc legal anterior
de 1990, amplia lautogovern de
lAran per la seva especificitat
històrica, cultural i lingüística. LAran
hi és reconegut com a realitat
nacional i cultural occitana i hi
consolida el reconeixement de
laranès com a modalitat de la
llengua occitana, tal com ja fa la Llei
35/2010, de loccità aranès a lAran.
Així mateix, en reconeix la divisió
territorial en sis terçons, la bandera,
lescut, la festa, lhimne, els drets
lingüístics, amb laranès com a
llengua pròpia i dús preferent a les
administracions, i la capitalitat de
Vielha, i defineix les funcions del
ConselhGenerau dAran i els seus
òrgans.
Totes dues lleis tenen el caràcter
de desenvolupament bàsic de
lEstatut, per la qual cosa es requeria
una majoria qualificada per a la seva
aprovació i, per tant, lampli consens
polític que sha produït novament,
tant al Parlament de Catalunya com
en el procés delaboració del nou text
legal en el mateix Aran.
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La Llei de règim especial dAran
confirma loccitanitat de la identitat
aranesa i el caràcter de llengua
pròpia i preferent de laranès a
lAran. Daquesta manera es
consolida el desplegament normatiu
que es va fer amb la Llei 35/2010,
d1 doctubre, de loccità, aranès a
lAran, sobre loficialitat de loccità
a Catalunya, establerta a lEstatut
del 2006. El nou text legal referma
els drets lingüístics dels aranesos a
parlar i ser atesos en aranès, i es
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confirma, amb rang de llei, lInstitut
dEstudis Aranesi com a acadèmia
de la llengua i autoritat lingüística
de loccità a Catalunya, consolidant
així el procés de conversió de
lInstitut, desenvolupat en els
darrers dos anys, amb laprovació
del Decret 12/2014, de 21 gener de
2014, impulsat en el marc del
Consell de Política Lingüística de
lOccità Aranès, amb la participació
de la Direcció General de Política
Lingüística.

Llengua

Comunicació oral eficaç,

una necessitat en lactivitat cívica,
acadèmica i professional

Glòria Sanz Pinyol, professora de la Facultat dEducació de la Universitat de Girona
Una bona comunicació oral permet resoldre amb èxit
situacions ben diverses dels àmbits acadèmics, professionals
i socials. En els estudis, són cada cop més freqüents les
activitats que requereixen presentar oralment els resultats
dun treball i obtenir-ne una qualificació, individual o de
grup. En molts llocs de treball cal prendre decisions per mitjà
de reunions, i molts informes, propostes i projectes es
presenten avui oralment, encara que se nhagi elaborat
també un document escrit. Daltra banda, en una societat
democràtica, un dels mitjans per expressar opinions i fer
propostes és la participació activa en reunions, assemblees
i espais oberts institucionals.
Discursos en públic, presentacions orals, participacions
en debats, entrevistes, informes orals o reunions de treball
són situacions en què el domini de lexpressió oral esdevé
una eina bàsica per assolir objectius, tant personals com
col·lectius. Però, malauradament, la formació que hem rebut
a lescola ve duna tradició en què ha tingut més pes la lletra
escrita que loralitat. Actualment, encara que els currículums
i els nous mètodes didàctics ho proposen, lescola encara no
atorga prou espai a laprenentatge i la millora de les habilitats
comunicatives orals.
Per comunicar amb èxit en situacions dun cert nivell de
formalitat, ens calen criteris i estratègies per millorar la
competència oral. Com podem adquirir-los si ja hem acabat
el nostre període de formació inicial i ens trobem de ple en
un entorn acadèmic, professional o social exigent i alhora
plens doportunitats?

Què significa comunicar bé?
La comunicació és linstrument bàsic de relació entre
persones i la font principal de coneixement i
desenvolupament personal. No hauríem de veure la bona
oratòria com una habilitat exclusiva dalgunes activitats
concretes com la política, la docència o el periodisme. Al
contrari, hem de ser conscients que tota activitat social o
professional que impliqui relació amb altres persones
requereix destreses que permetin transmetre de manera
adequada i eficaç els coneixements, les idees i les opinions.
A més, durant la nostra vida, tenim sovint un paper de
portaveu que ens fa representants dun grup social, dun
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equip de treball o duna institució i, per tant, contribuïm a
difondren una determinada imatge.
Hi ha persones que comuniquen molt bé, però no ho fan
gràcies a un talent innat. Hi ajuden moltes condicions:
actituds comunicadores, coneixements, domini de la llengua,
idees per expressar... i també autoconfiança, afany de millora,
capacitat danàlisi i reflexió... Les habilitats comunicatives
són habilitats complexes, que activen alhora destreses i
coneixements molt diversos i que requereixen pràctica.
Ara bé, comunicar-se bé oralment no vol dir parlar com
un llibre, ni expressar-se amb un llenguatge tècnic o culte.
Significa comprendre les característiques de cada situació
de comunicació i disposar de recursos per adequar-hi el
discurs, tant en la forma com en el contingut.
Els factors que configuren una bona intervenció oral són
múltiples i diversos: la veu, el llenguatge del cos, la selecció
de la informació, lestructura del discurs, els recursos
lingüístics, la gestió del temps i de lespai... Caldrà tenir en
compte que la impressió que produïm en les persones que
ens escolten és una suma de tots aquests elements, amb
una importància especial de factors afectius o emocionals
que no estan relacionats directament amb la quantitat
dinformació o amb la precisió del llenguatge.
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Actualment, encara que els currículums i els nous
mètodes didàctics ho proposen, lescola encara
no atorga prou espai a laprenentatge i la millora
de les habilitats comunicatives orals.

Intervencions orals en públic
El discurs oral formal ocupa una posició central entre
la conversa espontània i el text escrit. Podem afirmar que
les situacions formals de comunicació oral, participen de
trets característics de lescrit: un cert nivell de planificació,
certes convencions, afany de precisió i de correcció... Alhora,
transmeten la proximitat entre emissor i receptor, la frescor
duna certa espontaneïtat i la credibilitat que caracteritzen
la comunicació cara a cara.
La denominació dexposició oral agrupa una gran varietat
de situacions, des duna breu intervenció en una reunió fins
a una conferència sobre un tema especialitzat. La lingüística
sol definir dos grans tipus de discurs tenint en compte la
intenció: discurs expositiu, si té lobjectiu dinformar, i discurs
argumentatiu, quan es tracta de convèncer. Aparentment,
el discurs expositiu (tècnic, acadèmic, divulgatiu, científic...)
es defineix per contrast amb el discurs argumentatiu
(subjectiu, persuasiu...). No obstant això, cal ser conscient
que no hi informació que sigui cent per cent objectiva, ni
discurs que no vulgui influir en els receptors és a dir,
convèncer.
Des daquest punt de vista, una intervenció en públic
és lexpressió dun missatge, amb contingut, però també
un procés de persuasió, en què intervenen tant les idees i
lordre amb què les exposem com els recursos lingüístics.
Però també hi són molt importants altres factors més
emocionals que configuren la credibilitat de qui parla i
la relació amb el públic. Els aspectes que ajuden a guanyarse la confiança del públic i a fer-se escoltar són sobretot no
verbals i es poden agrupar en allò que anomenem el
llenguatge del cos.

El llenguatge del cos
Una intervenció oral no és només un acte sonor, sinó
que també és visual. Les persones que ens escolten no són
només oïdores del missatge, en són també espectadores.
Per això cal tenir cura de lús que fem del nostre cos (gestos,
postura, mirades...). El cos revela lestat físic i anímic de qui
parla, i també comunica una sèrie de missatges de la seva
relació amb el tema i la situació. Aquests signes no verbals
sempre són presents en la comunicació i no tenen significat
unívoc, poden accentuar, matisar i fins i tot contradir allò
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expressat amb paraules. Alguns són deliberats i daltres
involuntaris i influeixen de manera conscient i inconscient
en el receptor. En una intervenció oral en públic són
principalment visuals (la postura, els gestos i la mirada) i
sonors (canvis de to, de ritme o de timbre).
Els gestos i moviments que es produeixen
simultàniament a la parla són deliberats, però tenen un
component inconscient. Un canvi de postura pot indicar un
canvi de tema, els moviments de les mans sovint il·lustren
el significat duna expressió, aporten èmfasi, dibuixen la
línia del pensament, indiquen una distància, assenyalen
una direcció... I no tan sols fem gestos amb les mans, també
hi ha gestos facials, com ara el somriure, assentiments o
negacions amb el cap o certs moviments de les celles. Quan
parlem amb confiança els gestos sorgeixen coordinats amb
les idees i els mots del discurs. Una postura rígida i lexcessiu
control del nostre cos no ens seran de gran ajuda: una
postura immòbil no comunica gaire. En la nostra cultura
mediterrània, quan parlem ens mirem, ens movem i
gesticulem.
També hi ha gestos poc adequats, que poden ser un
obstacle per a lescolta còmoda dels oients. Són
manifestacions externes de la tensió del moment, que
augmenten en situacions dincomoditat psicològica i en
estats dangoixa i ansietat. De fet, parlar en públic pot ser
una situació angoixant, especialment si no ens hem preparat
o ens falta pràctica. Alguns gestos poc adequats poden
arribar a ser tics, com ara jugar amb un bolígraf, passar els
dits per la vora de la taula, girar insistentment un anell al
dit, netejar les ulleres més dun cop... Altres es fan sobre el
propi cos, com ara pessigar-se, prémer o fregar-se les mans,
gratar-se el nas, jugar amb un ble dels cabells, col·locar-se
bé les ulleres... Aquests signes externs, relacionats amb el
neguit o lansietat, poden arribar a ser tics si són mecànics
i repetitius. Distreuen els oients i fins i tot poden arribar a
transmetrels tensió.
La mirada mereix una atenció especial. Amb la mirada
indiquem que escoltem algú, que volem parlar o que

Comunicar-se bé oralment no vol dir parlar com
un llibre, ni expressar-se amb un llenguatge tècnic
o culte, sinó comprendre les característiques de
cada situació de comunicació i disposar de
recursos per adequar-hi el discurs, tant en la
forma com en el contingut.
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Si una bona comunicació oral és la suma de
diversos aspectes, preparar i realitzar una bona
intervenció en una situació formal és una tasca
complexa, però no representa una dificultat
insuperable: tothom pot parlar bé en públic.
Finalment, les variacions de volum, de to i de ritme,
incloent-hi silencis o pauses, són un recurs de varietat que
ajuda a donar èmfasi a mots o frases i, en general a
mantenir latenció. Tot això només saconsegueix amb
una bona respiració, que també està relacionada amb
lestat físic i anímic.

Planificació del discurs
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continuem escoltant. La nostra cultura relaciona la mirada
amb la sinceritat. Les persones que no miren els interlocutors
inspiren desconfiança. No mirar sinterpreta com a indici
dengany o, si més no, de desinterès i distanciament. En
qualsevol intervenció oral, la mirada franca i oberta indica
proximitat, la qual cosa resulta molt útil per contrarestar la
distància espacial. Davant dun grup, cal repartir la mirada
equitativament entre totes les persones que ens escolten.

La veu
La veu és el principal instrument físic de la comunicació
oral. Reflecteix lestat físic i anímic i permet fer inflexions
per mostrar sentiments i, en general, controlar el to i el
ritme del discurs. Si en la nostra activitat professional hem
de parlar sovint i fer intervencions duna certa extensió,
és aconsellable que aprenguem a controlar lús de la veu
i tenir-ne cura. Són perjudicials per als òrgans fonatoris
els canvis bruscos de temperatura, els ambients molt secs,
les begudes massa fredes o massa calentes i les situacions
destrès en general.
Hi ha tres factors molt importants que depenen de la
veu: el volum, el to i el ritme. Cal buscar el volum adequat
en cada ocasió per fer-se sentir fàcilment i sense esforç. Si
ens sentim còmodes amb el volum, també controlarem el
to, perquè les modulacions i les variacions no seran un esforç.

En qualsevol intervenció oral, la mirada franca i
oberta indica proximitat; davant dun grup, cal
repartir la mirada equitativament entre totes les
persones que ens escolten.

Llengua

Per assegurar la comprensió del missatge cal construir
un discurs estructurat, amb un ordre lògic, i fer servir un
llenguatge clar i correcte. Això només es pot aconseguir
amb preparació prèvia: no hem de confiar mai en la nostra
capacitat dimprovisació. Els oradors experts saben que
un bon discurs és sempre fruit dun procés acurat de treball
previ. Podem distingir-ne dos aspectes clau: lanàlisi de
la situació en què haurem de fer la intervenció i la
preparació del guió del discurs.
No parlem igual ni de les mateixes coses en una
conferència davant destudiants que en una comissió de
treball, encara que es tracti del mateix tema. Un discurs
varia en funció de diversos factors, com ara la composició
del públic, el coneixement previ que tingui del tema o la
durada de la intervenció.
És necessari tenir en compte els diversos elements de
la situació comunicativa que hem de resoldre. Una bona
manera de fer-ho és cercar respostes a preguntes com: en
nom de qui parlo? A qui madreço? Què saben del tema?
Quina intenció tinc? Què esperen de la meva intervenció?
Com mentendran millor? Quina és la idea clau i els
arguments o informacions que hi donaran suport? Com
és el lloc? Serà útil fer servir una pantalla?... Reunir les
respostes a preguntes daquest tipus, encara que sigui en
forma dhipòtesis, ens ajudarà a seleccionar la informació
necessària, el grau daprofundiment i lordre amb què
lexposarem i el llenguatge més adequat.
Preparar el discurs inclou delimitar el tema, seleccionar
les idees que volem expressar i ordenar-les en una
progressió lògica que en faciliti la comprensió. Aquest
procés requereix elaborar un guió previ, encara que sigui
esquemàtic. Es pot fer mitjançant anotacions breus que,
amb un cop dull, ens permetin prosseguir amb la
intervenció. No val la pena escriure el discurs complet per
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llegir-lo, ni aprendrel de memòria. Si el llegíssim, no
faríem una intervenció oral, sinó una lectura, la qual cosa
comunica molt menys, entre altres motius perquè no
permet gesticular amb naturalitat ni mantenir el contacte
ocular amb el públic.
En fer la intervenció, no hem de recordar els mots
exactes que havíem planejat, sinó les idees que, sens
dubte, ens ajudaran a trobar els mots. Només si hi ha una
frase clau o una citació literal val la pena apuntar-la
sencera. Sí que és aconsellable preparar amb més detall
el principi i el final del discurs, que són dos moments clau.
La introducció anuncia el tema i capta latenció del públic;
la conclusió li deixa una empremta. Finalment, si pensem
il·lustrar el nostre discurs amb mitjans audiovisuals, caldrà
dedicar un temps a preparar els materials necessaris
(diapositives, transparències, enregistraments...).

Recursos de millora
Si una bona comunicació oral és la suma de diversos
aspectes, preparar i realitzar una bona intervenció en una
situació formal és una tasca complexa, però no representa
una dificultat insuperable: tothom pot parlar bé en públic.
Ara bé, els aprenentatges necessaris són de diversos tipus
i no es poden assolir llegint consells en un article com
aquest o en tres manuals doratòria. Lèxit depèn duna
conjunció entre coneixements, destreses i factors
actitudinals que requereixen reflexió i pràctica.
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Les habilitats comunicatives són el principal factor
dapoderament de les persones, perquè
permeten reclamar i exercir drets, relacionar-se
amb els altres, opinar i arribar a acords.

Llegir sobre el tema és útil, però resulta insuficient;
és aconsellable rebre també formació, que no ha de ser
gaire llarga i pot resultar una experiència molt enriquidora.
Els cursos o tallers dexpressió oral són molt útils,
especialment si parteixen de lobservació de les capacitats
i necessitats personals. Ofereixen coneixements i tècniques
que afavoreixen leficàcia del discurs oral i, sobretot,
loportunitat de practicar amb la cooperació daltres
persones que comparteixen el mateix objectiu. Sovint
inclouen pràctiques enregistrades en vídeo que permeten
analitzar els recursos propis, marcar-se objectius de millora
i rebre la valoració del grup, que adopta el paper de
públic. I com que la competència comunicativa oral millora
amb la pràctica, les pautes i els criteris apresos en un curs
tenen continuïtat posteriorment en lactivitat professional
i en la vida social.
Conèixer recursos i estratègies per participar en
situacions de comunicació oral formal ajuda a
desenvolupar el potencial personal de comunicació i a
desenvolupar habilitats essencials en els diversos àmbits
duna societat democràtica. Les habilitats comunicatives
són el principal factor dapoderament de les persones,
perquè permeten reclamar i exercir drets, relacionar-se
amb els altres, opinar i arribar a acords.
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Les persones amb discapacitat,
encara sense aconseguir la integració laboral

Eva Pino, Secretaria dEstat del Benestar i Treball de la UGT de Catalunya

És un sector de població heterogeni, però totes les persones
amb diversitat funcional tenen en comú que, en major o
menor mesura, necessiten garanties suplementàries per
viure amb plenitud de drets o per participar en igualtat de
condicions que la resta de ciutadans en la vida econòmica,
laboral i social.
Les persones amb discapacitat, especialment les que
presenten una discapacitat severa, conformen un grup de
nivells elevats dinactivitat i desocupació. Tant és així que
les diferents estadístiques referents a la seva participació
laboral ens haurien de generar una certa alarma, ja que
aquestes ens vénen a dir que les persones amb diversitat
funcional tenen un greu problema daccés al treball,
daccessibilitat al lloc de treball i, finalment, dadaptació
al lloc de treball.
Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional
de les Persones amb Discapacitat, el passat 3 de desembre,
la UGT de Catalunya vam presentar el nostre tradicional
informe anual sobre les persones amb discapacitat i el mercat
de treball a Catalunya, en què pretenem analitzar levolució
de locupació de les persones amb discapacitat. A continuació
oferim els apunts més interessants del nostre informe.
Primer de tot voldríem començar aclarint quan es
considera que una persona té diversitat funcional. Així, es
considera que una persona té una discapacitat si té una
limitació important per realitzar les activitats de la vida
diària que hagi durat o es prevegi que durarà més dun any
i tingui el seu origen en una deficiència, encara que lhagi
superada amb lús dajudes tècniques externes o amb lajuda
o supervisió daltres persones.
Quan intentem afinar el nombre de persones amb
diversitat funcional que treballen o que volen treballar,
podrem comprovar que tenim certes dificultats a concretarlo. Així, segons les dades del Departament de Benestar
Social i Família, lany 2013 a Catalunya hi havia 513.859
persones amb una discapacitat legalment reconeguda. Això
significa que el 6,8 % de la població catalana té alguna
discapacitat legalment reconeguda. Pel que fa la població
amb discapacitat en edat laboral, és a dir, la que té entre
16 i 64 anys, hi havia 259.539 persones, pràcticament la
meitat del total de les persones amb discapacitat reconeguda.
Per tant, podem dir que en relació a població activa, una

Societat

Les persones treballadores a latur i que es troben
amb algun tipus de diversitat funcional són
especialment vulnerables: és un col·lectiu
feminitzat, de més de 45 anys i en situació datur
de llarga durada.
de cada dues persones amb diversitat funcional és
potencialment activa per qüestions dedat.
El grau i el tipus de discapacitat ens poden ajudar per
conèixer quines són les possibilitats daccedir al mercat
laboral de les persones amb diversitat funcional
potencialment actives, és a dir, amb edat compresa dels 16
als 64 anys. El 2013, a Catalunya 153.071 persones, és a dir,
el 59 % de les persones amb diversitat funcional en edat
laboral, tenen una discapacitat lleu, entre el 33 % i el 64 %,
que els permet una certa autonomia per desenvolupar-se
en làmbit laboral, personal i social. El 27 % de les persones
amb discapacitat reconeguda tenen un grau entre el 65 %
i el 74 % de discapacitat, i el 14 % daquestes persones tenen
un grau de discapacitat superior al 75 %.
La meitat de les persones amb diversitat funcional entre
16 i 64 anys al 2013 tenen una discapacitat física, 129.185
persones. En segon lloc es troba el grup de persones amb
malalties mentals, que representen el 25,4 % del conjunt
de persones amb discapacitat dins daquesta franja dedat.

El mercat de treball i les persones amb discapacitat
Observant la participació en el mercat de treball de les
persones treballadores amb diversitat funcional, veurem
que, amb data de 30 de setembre de 2014, a Catalunya
10.485 estaven registrades a latur, un 3,7 % més que un
any enrere. Si concretem el perfil de la persona amb
discapacitat registrada a latur, veurem que el 53 % són
dones, que el 55 % tenen 45 i més anys i el 64 % fa més de
dotze mesos que està registrada a latur. O sigui, podem
confirmar que el col·lectiu de persones treballadores a latur
i que tenen algun tipus de diversitat funcional, és un
col·lectiu especialment vulnerable: és un col·lectiu
feminitzat, de més de 45 anys i en situació datur de llarga
durada.
En general, les dades referents a locupació de les
persones amb discapacitat no són gens optimistes. La
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contractació de les persones amb discapacitat és gairebé
testimonial en el conjunt de la contractació realitzada a
Catalunya: els 9.494 contractes signats per persones amb
diversitat funcional entre gener i octubre del 2014
representen només el 0,46 % del total de la contractació
realitzada a Catalunya al mateix període. Si tenim en compte
que la població amb algun tipus de diversitat funcional a
Catalunya potencialment activa suposa el 5,21 % del total
de la població entre 16 i 65 anys, podem afirmar que la taxa
de contractació de les persones amb discapacitat està molt
per sota de la mitjana general de contractació.

Feines temporals i de baixa qualitat
La baixa qualitat de locupació de la població amb discapacitat
es reflecteix en lelevat índex de temporalitat, que se situa
en un 78 %. El contracte més utilitzat ha estat el contracte
temporal de persones amb discapacitat (29,1 %) seguit de
prop pel contracte dobra i servei (21 %). Una de les raons
per què sopta per la contractació temporal és lescassa
diferència per contractar persones treballadores amb
discapacitat amb caràcter indefinit o temporal. Atenent que
la majoria de la contractació sefectua a homes menors de
45 anys (el 35,8 % de la contractació acumulada a loctubre
del 2014), la quantia anual bonificada sense discapacitat
severa és de 4.500 euros per a la contractació indefinida i
de 3.500 per als contractes temporals.
Una altra qüestió que podem analitzar i ens adverteix
de la baixa qualitat dels llocs de treball que ocupen és el
salari que reben. Al juny del 2014 lINE va publicar El salari
de les persones amb discapacitat a partir duna explotació
de lEnquesta Anual dEstructura Salarial 2011 i de la Base
Estatal de Persones amb Discapacitat 2011. Els resultats
daquesta publicació són per al conjunt de lEstat, però tot
i així hem cregut convenient donar-les a conèixer, ja que
segurament sapropen molt a la realitat de Catalunya.
Daquest informe destaca que el salari mitjà anual brut de
les persones assalariades amb discapacitat va ser un 11,5 %
inferior al de les persones sense discapacitat, i el salari de
les persones amb discapacitat que havien rebut mesures de
foment de locupació va ser especialment baix, un 29,3 %

La igualtat daccés a locupació és un factor clau
de participació social, així com la integració de
les persones amb discapacitat en el mercat de
treball.
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La contractació és gairebé testimonial: els 9.494
contractes signats per persones amb diversitat
funcional entre gener i octubre del 2014
representen només el 0,46% del total de la
contractació realitzada a Catalunya al mateix
període.
per sota del de les que no havien rebut bonificacions o
reduccions en les quotes de cotització.
La situació de les persones amb discapacitat es
caracteritza per un nivell baix de contractació al mercat
ordinari, i fa que els centres especials de treball (CET) siguin
un clar instrument dinserció laboral de les persones amb
discapacitat. Però tot i que els CET constitueixen una
important empenta per a la inserció laboral, poques vegades
es produeix un trànsit cap a lempresa ordinària: hi ha estudis
que situen la taxa de transició entre un 1 i un 5 %, i converteix
els CET en lúnica oportunitat laboral per a moltes persones
treballadores amb discapacitat. Pel que fa a la contractació
en els CET en el període que estem analitzant, podem
observar que aquesta constitueix el 69,7 % del total dels
contractes efectuats a persones amb discapacitat, però
només representa el 37 % de la contractació indefinida. Cal
que recordem que els CET funcionen com a pont o trànsit
cap al mercat ordinari i, per tant, la durada daquests
contractes hauria de ser la precisa per aconseguir la formació
i aptitud de les persones treballadores per a la seva inclusió
laboral en lempresa ordinària.

Mesures positives?
Mesures com el programa de foment de locupació on es
bonifiquen els contractes realitzats amb persones amb
discapacitat, locupació amb suport, els enclavaments
laborals, o mesures dacció positiva com la reserva de llocs
de treball, no només no estan permetent la incorporació
de les persones amb discapacitat al mercat de treball, sinó
que totes les mesures es dirigeixen a facilitar la inserció
en el treball protegit, deixant de ser una fórmula de trànsit
en el treball per passar a ser lúnica. De fet, crida latenció
que el 96 % dels contractes fets durant lany 2014 a
persones treballadores amb discapacitat shagin fet a
través de mesures dacció positiva. O sigui, que
pràcticament la totalitat de la contractació realitzada a les
persones amb diversitat funcional sha fet en centres de
treball o ha estat bonificada.
Podem concloure que la crisi econòmica ha perjudicat
encara més les xifres de locupació de les persones amb
discapacitat, tant pel que fa a la generació docupació,
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com per la via de les retallades pressupostàries de les
polítiques actives i per la via de la reforma laboral. En
aquests anys de crisi, les persones treballadores amb
discapacitat només han vist incentivada la seva contractació
a través dels centres especials de treball en lloc dhaver
entrat al mercat laboral ordinari, cosa que ha cronificat
les persones treballadores amb diversitat funcional en una
situació amb condicions laborals pitjors i amb menys salari.
Com hem vist, les persones amb discapacitat
constitueixen un sector de població heterogeni, però
totes tenen en comú que, en major o menor mesura,
necessiten garanties suplementàries per viure amb
plenitud de drets o per participar en igualtat de condicions
que la resta de ciutadans en la vida econòmica, laboral
i social. Però, fins i tot després de tots els mecanismes
regulats, com les bonificacions a la contractació, la quota
de reserva o els centres especials de treballs, la inclusió
laboral de les persones amb discapacitat no sacaba
daconseguir.

Propostes sindicals per a la integració laboral
Per a la UGT de Catalunya no es poden retardar més les
polítiques sobre discapacitat i pensem que shan dabordar
duna manera més efectiva i eficient, partint duna reflexió
sobre les polítiques que fins ara shan fet per aconseguir
la integració de les persones amb discapacitat en tots els
àmbits, especialment en el laboral, si aquestes han
aconseguit el seu objectiu.
És per tot això que des de la UGT de Catalunya entenem
que tota proposta relativa a la integració laboral de les
persones amb discapacitat sha de realitzar des dun punt
de vista transversal per augmentar les garanties dèxit de
les polítiques dirigides a la integració daquestes persones
treballadores. Així, quan parlem de la integració laboral
hem danalitzar aspectes com la formació de la persona
treballadora, ladequació dels llocs de treball i
laccessibilitat per poder desplaçar-se al centre de treball.
La nostra organització fa una aposta clara per la millora
de les condicions de contractació i de treball de les persones
amb discapacitat, amb la garantia digualtat de tracte,
doportunitats i no discriminació. És per això que reclamem
un foment més decidit de locupació efectiva a les
empreses ordinàries de treballadors amb diversitat
funcional, i en aquest sentit entenem que són necessàries
les accions següents:
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Més que potenciar el treball protegit, shaurien
de prioritzar les polítiques cap a la igualtat i
garantir que els grups de persones treballadores
susceptibles de patir algun tipus de discriminació
tinguin les mateixes possibilitat daccés i
manteniment a locupació, la mateixa retribució
pel mateix treball i el dret a la seva promoció
professional.
 La promoció i la consecució del compliment de la quota
de reserva del 2 %, tant en les administracions
públiques com en el sector privat.
 El control de laplicació de les mesures alternatives
només per aquelles situacions en què no sigui possible
la quota de reserva. Les mesures alternatives poden
esdevenir un mecanisme encobert per a la no
contractació de persones amb discapacitat, i és per
això que la UGT de Catalunya entenem que les mesures
alternatives haurien de ser lexcepció i que shauria de
resoldre el fet que hi hagi empreses que es puguin
aprofitar duna declaració dexcepcionalitat aprovada
perquè no sha pogut cobrir un lloc de treball en
particular, amb una persona amb discapacitat, però
que se li permeti seguir contractant treballadors i
treballadores sense discapacitat per a qualsevol altre
lloc, ja que lexcepcionalitat autoritzada per
lAdministració és per al conjunt de lempresa.
 La reivindicació del bon funcionament dels centres
especials de treball, de manera que les persones
treballadores amb discapacitat no hi perpetuïn la seva
permanència i compleixin la seva funció social de
trànsit cap al mercat de treball ordinari.
La igualtat daccés a locupació és un factor clau de
participació social, així com la integració de les persones
amb discapacitat en el mercat de treball. Des de la UGT
de Catalunya considerem que les polítiques públiques
docupació per a les persones amb discapacitat shan de
realitzar en el marc del diàleg i posada en comú amb les
organitzacions sindicals i empresarials, establint que la
millor via dinclusió és impulsar laccés al mercat de treball
ordinari i, per tant, en aquesta línia shan destablir les
polítiques actives.
Però per a la UGT de Catalunya, més que potenciar el
treball protegit, el que shauria de fer és prioritzar les
polítiques cap a la igualtat i garantir que aquells grups de
persones treballadores susceptibles de patir algun tipus
de discriminació tinguin les mateixes possibilitats daccés
i manteniment a la feina, la mateixa retribució pel mateix
treball i el dret a la seva promoció professional.
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Alberg
LAuró
Natura
Una iniciativa per a la millora de la qualitat de vida

de les persones amb discapacitat
Lola Santacana

Lestiu de 2006, un grup de nenes i nens va arribar a
una casa de colònies de Vilanova de Meià per passar uns
dies destiu en unes vacances organitzades per
lOrganització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE). Els
monitors varen explicar el problema que els representava
no trobar fàcilment espais de lleure adequats per als infants
amb necessitats educatives especials. La immensa majoria
daquests establiments estan pensats per a persones sense
dificultats i les instal·lacions presenten obstacles, com
barreres arquitectòniques, o fan activitats poc adequades.
Receptius al repte, va néixer la idea de crear una casa
de colònies apropiada per a tot tipus de perfils, sense
barreres, pensant en la millora de la qualitat de vida de
les persones amb discapacitat, les seves famílies i els seus
professors. El projecte es va posar en marxa i finalment
va obrir les portes plenament lany 2014.
Calia, en primer lloc, buscar referents que treballessin
lespai del lleure obert a tothom, especialitzats en
necessitats educatives molt concretes. No es va trobar cap
establiment daquestes característiques a Catalunya, ni a
lEstat Espanyol. Fent recerca a Europa es va localitzar a la
Gran Bretanya Thrive.uk, una entitat que fa teràpies
aplicades a tot tipus de perfils per mitjà de lhorticultura.
Els iniciadors hi varen fer de voluntaris un temps, rebent
el traspàs de la seva metodologia i laprenentatge del
desenvolupament en diferents models: urbans i rurals.
El segon lloc calia localitzar el lloc adient. Finalment,
aquests pioners es varen decidir per un lloc on poder alçar
el projecte, amb natura a prop i accessible: es va aconseguir
un terreny rústic de gairebé set hectàrees, cedit en
condicions econòmiques molt beneficioses i finançat pels
seus propietaris, que reunia totes les condicions a Llanera
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(Torà) un indret entre el Berguedà i el Solsonès, per la
seva proximitat a les capitals de província i pel seu potencial
mediambiental i natural.
El disseny va ser molt acurat calia calcular tots els
detalls i els possibles obstacles a superar per persones
amb dificultats, sense barreres arquitectòniques i alhora
amb criteris destalvi i eficiència energètica: el sistema de
calefacció funciona a partir de biomassa, hi ha vidrieres
al sud per a la inversió tèrmica i solar, i les aigües es
depuren en la seva totalitat biològicament i es reutilitzen
per reg fins a lúltima gota. Cal destacar que en fer una
construcció expressament per poder garantir laccessibilitat
es va anar més enllà de lacompliment de la normativa
de barreres arquitectòniques. Per exemple: tots els serveis
són a una planta i les parets de vidre faciliten la
comunicació per signes a les persones amb disminució
auditiva i les persones en cadira de rodes poden gaudir
dels exteriors i el paisatge.
Però també calia un pla pedagògic adequat, i un pla
dempresa, i superar tràmits burocràtics i la recerca del
finançament... El projecte va rebre de seguida una sèrie
de reconeixements. Entra dins el programa Leader de
Dinamització Rural amb fons europeu Feder; el Ministeri
de Medi Ambient el tria com a una de les bones pràctiques
en el medi rural; lObra Social de La Caixa com a un dels
vint millors projectes deconomia social de lEstat espanyol;
els seleccionen dins el programa @EmprenSocial de la
Generalitat de Catalunya; els atorguen un dels tres premis
extraordinaris de lAssociació Acció Solidària Contra lAtur,
i la Generalitat de Catalunya presenta el projecte de LAuró
al Primer Congrés de Turisme Accessible Internacional, a
Salamanca.
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La granja escola LAuró és un projecte
pioner a Catalunya, dissenyat per
treballar les diferents patologies i
limitacions físiques i cognitives. Sha
especialitzat en colònies per a escoles
deducació especial, però també
dadults, en tallers especialitzats,
jornades terapèutiques i sortides
familiars educatives.
La proposta de LAuró es basa a
potenciar lautonomia de lusuari a
tots nivells en el contacte directe amb
la natura. Les instal·lacions permeten
accedir a tots els espais
autònomament, i gaudir del medi
natural totalment adaptat, amb rutes
pel bosc habilitades; viure en primera
persona lentorn, les diferents
espècies autòctones, i descobrir
racons naturals dissenyats per a
lestimulació dels cinc sentits a través
de les olors, els colors, les diferents
textures, els fruits naturals i els sons
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de lentorn. La biodiversitat de la
fauna i els circuits daigua natural
inciten també al descobriment.
Daltra banda, els animals de la
granja cavalls, garrins, pollastres,
ànecs, xais, cabrits, conills, oques...
porten lusuari a gaudir duna relació
directa amb ells, basant-se en els
puntals de la zooteràpia, lequitació
terapèutica i els beneficis terapèutics
que aporten des de tots els punts de
vista: emocional, relacional, social,
cognitiu i personal.
El poder terapèutic de la
zooteràpia i de lhorticultura en les
patologies mentals, cognitives i
físiques, sha demostrat com a molt
important en les últimes dècades a
Europa. El contacte amb la
naturalesa, i el treball amb animals
i plantes, potencien la rehabilitació
de les persones afectades de malalties
o limitacions mentals i físiques.
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Dins les activitats es pot trobar una
àmplia gamma de tallers i jocs basats
en lartteràpia aplicada a través de
lart escènic i lart plàstic. En molts
àmbits treballen amb els recursos
artístics combinats: la música, les
textures, els colors, els pigments
naturals, el teatre, el mim, lexpressió
corporal Són recursos pedagògics i
lúdics plens de creativitat i màgia,
amb un alt poder transformador.
Eines de gran abast, que obren les
portes a la imaginació.
També treballen la necessitat de
replantejar la relació amb la natura.
Seduca els nens en un consum
responsable i valors com la
sostenibilitat i la coresponsabilitat
amb el medi ambient coneixent
directament les conseqüències de les
actuacions més quotidianes, i els
beneficis que hi aporta laplicació de
petits canvis en el nostre dia a dia.
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La pedagogia Freinet:
de la impremta a lordinador

Text i fotografies de Sebastián Gertrúdix Romero de Ávila
atenció intel·lectual i tot el seu
amor».*

Cálcul viu en lhort
lhort

Des del primer dia que va entrar a la
seva classe a Le Bar-sur-Loup, als Alps
Marítims, Freinet va sentir un profund
respecte pels alumnes. Això el portà a
rebutjar fórmules autoritàries per al
manteniment de la disciplina i a buscar
recursos per aconseguir que els nens
es comportessin adequadament a
classe.
«El nen que és davant el jove
mestre no és tan sols lalumne que
ha daprendre a llegir; és el fill del
pagès i de la bugadera, és el nen
del camp i de la riera, és el petit
salvatge, el nen poeta i pensador
que solament es recrea en la seva
solitud. Si el mestre sap veure sota
cada rostre una ànima i una
bellesa, arriba duna manera
natural a valorar la personalitat
infantil, a prestar-li tota la seva

De seguida, convençut que les
classes preparades pel mestre per
explicar als alumnes, a partir del
manual escolar, avorreixen tant al
professor com als petits, va decidir
aprofundir en el camí dels interessos
infantils.
«Professor, al forat hi havia un cuc
pelut... petit, així de petitó
(assenyala amb el dit) i era blau,
li he donat menjar...».
«El cuc de Josep no és més que
un detall entre els centenars de
fets que demostren a Freinet la
necessitat de prendre en
consideració linterès del nen i
integrar-lo en lensenyament, per
evitar en la mesura del possible la
desintegració del pensament
infantil, veritable mal de
lensenyament tradicional».
Més endavant i com a resultat de
la seva precària salut per un costat, i
de lempenta dels seus alumnes per
un altre, va prendre la decisió de
portar-los de passeig cada tarda.
«Van anar a veure el fuster, el
ferrer, el forner, el ceramista, etc.,
i molt sovint, al migdia, quan
mestre i alumnes es deixaven
vèncer pel sopor i la mandra,

Cons
onstruïn
truïntt fras
frasees

NOTTA: El te
text entr
entree come
comettes és dElise
dElise Freine
Freinet:
t:
* NO
Naixement duna pedagogia popular. Edit
Editorial
orial
LAIA, Barc
Barcelona
elona,, 19
19777.
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Freinet se nanava amb els nois a
caminar pels viaranys que
abundaven pels afores del poble,
i en la mateixa naturalesa, amb
els seus horitzons variables, feia
les més interessants classes de
geografia, matemàtica o botànica.
Lescola treballava ja sobre la vida
mateixa.
Acabat el passeig, Freinet
escrivia a la pissarra un resum molt
senzill de lexcursió. Els nens el
llegien, el copiaven en el seu
quadern i lil·lustraven. Era evident
que aquest treball els apassionava;
es podia deduir, a més a més, que
tant la lectura com lescriptura es
beneficiaven daixò, així com la
disciplina i lambient de classe.
Al mateix temps, pren
consciència clara de la dependència estreta entre lescola i el
medi, i de fins a quin punt la
societat condiciona lescola i
lensenyament».
Freinet va tenir clar també que les
tècniques de treball que utilitzés amb
els seus alumnes havien de servir a
tots sense excepció, per damunt de les
diferències dintel·ligència, de caràcter
o de nivell social. I som davant dun
altre dels aspectes fonamentals de la
pràctica pedagògica freinetiana: cal
adaptar-se a tots els alumnes, procurar
que cada un dells pugui treballar i
avançar en correspondència amb el
seu propi ritme i en consonància a les
seves capacitats. No es tracta danar
al ritme dels més capaços, ni tampoc
al dels més lents. Es tracta de posar a
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labast de tots unes tècniques que els
permetin avançar satisfactòriament,
sense que això suposi una causa de
discriminació, segregació o selecció.
«Loriginalitat de Freinet no estava
tan sols en el fet de donar un paper
protagonista al nen en la classe,
de convertir-lo en element actiu
que decideix sobre ladquisició de
noves tècniques escolars, daltres
ho havien fet abans; el seu mèrit
consisteix a transformar laula en
una classe viva, continuació natural
de la vida familiar, de la vida del
poble, del medi».
I com va poder Freinet fer realitat
una classe amb totes les característiques que hem enumerat? Doncs,
gràcies a la introducció de la impremta.
La impremta es converteix en un
instrument ideal per a laprenentatge
de la lectura natural per part dels més
petits.
«Freinet va concedir molta
importància a lexperiència amb
la impremta dels nens més petits.
Per això, en les seves notes
personals recull molt aviat els
avantatges duna tècnica que
condueix laprenentatge de la
lectura natural sense esforç,
mitjançant el pensament del nen.
Al llarg de la paret de laula
exposava, en una espècie de
vitrina, els impresos dels nens,
il·lustrats per ells pròpiament;
aquests textos eren el tema de
lectura col·lectiva».
La impremta també facilita ledició
de material escolar i lintercanvi amb
altres escoles. En fi, que es converteix
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en un instrument ideal per donar
sortida a tot el treball que es realitza
a laula i permet prescindir dels
manuals escolars i dels síl·labaris. Amb
el llibre de vida que van construint
mestre i alumnes, cobreixen els
objectius pedagògics dun «programa
viscut» que ve a substituir feliçment
els artificials, avorrits i enllaunats
manuals. Construir un «programa
viscut» significa que el programa, en
començar el curs, encara «està per
fer» i es va omplint de contingut a
través de les propostes del mestre, dels
mateixos nens i de les notícies o
esdeveniments que sorgeixin de la
mateixa realitat.
Ja que la impremta era tan
important, quina vigència pot tenir
avui la pedagogia Freinet? Doncs, si
volem donar el seu valor real a
lextraordinària aportació del mestre
francès a leducació, hem de diferenciar
la pedagogia i les tècniques Freinet
dels instruments i eines utilitzats per
a la seva realització.
La impremta Freinet, el limògraf,
la màquina de cinema (també va
introduir el cinema en la seva escola
en una època en què el setè art era en
bolquers), la màquina descriure, la
impremta de gelatina, la impremta de
goma, la multicopista, la fotocopiadora, el vídeo, la pissarra digital
i lordinador, no són res més que eines
al servei de la creació infantil.
Cadascuna delles amb unes
característiques i amb unes prestacions
pròpies, però en cap cas, la seva
existència o no, la seva utilització o no,
poden influir en què tota una
pedagogia, amb les seves tècniques
de treball, en quedi obsoleta.
El correu electrònic, per exemple,
que permet la comunicació immediata
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La fras
frasee del dia

entre alumnes i escoles i que facilita
lintercanvi de multitud de fitxers
dinformació, fotografies, etc., no ha
invalidat la correspondència escolar
com a tècnica de treball, sinó que lha
reforçada.
La validesa o actualitat duna
pedagogia i de les seves tècniques,
com les creades per Freinet, no estan
subjectes a la utilització daquest o
aquell instrument. Linstrument, per
molt important i impactant que sigui,
no defineix la tècnica sinó al revés, és
la tècnica la que el converteix en una
eina pedagògica al servei del nen i de
la nena. Recordem que la màquina de
cinema, el vídeo, la impremta, els
ordinadors, existeixen independentment de la seva utilització a
lescola i tenen unes aplicacions molt
diverses, algunes de les quals no són,
precisament, educatives.

Fitxers
Fitx
ers de fauna
fauna
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Els con
conffer
erencian
enciants
ts

electrònic com a eines del treball a
laula, atès que la seva utilització en
prepararà molt millor els alumnes per
al món laboral que els espera.
Queda clar, doncs, que el més
important duna classe que aplica la
pedagogia Freinet és la posada en
pràctica dunes tècniques de treball
que permeten «donar la paraula al
nen i la nena» en qualsevol temps i
situació. La tècnica salimenta de
lentorn i dels instruments que aporta
la tecnologia; i senriqueix amb les
personalitats dalumnes i professors.
La seva vocació és adaptar-se a cada
situació per treure el màxim profit
educatiu della.
Hi ha, malgrat tot, alguna cosa
que desapareix i que no tornarà mai
més. Una cosa molt important que
donava un toc entranyable a qualsevol
aula que treballava la impremta i les
tècniques dil·lustració. Ens estem
referint al treball manual. Els alumnes
eren veritables especialistes en totes
les habilitats manuals que sexercitaven
al voltant de la impressió. En molts
casos realitzaven creacions de gran
qualitat artística i amb una rapidesa
digna de qualsevol professional. A part
daquesta circumstància, lordinador
no ve a invalidar la impremta, sinó a
completar-la, a ampliar les seves
prestacions. Una aula que tingui un
ordinador al seu servei podrà realitzar
les mateixes activitats que feien la
impremta i les tècniques dil·lustració
juntes. Ho farà, a més a més, duna
forma molt més ràpida i neta, amb la
possibilitat de corregir sempre que es
desitgi i podent-les guardar per
utilitzar-les en el moment que es
necessiti.
La impremta representava un
mode de producció artesanal que, com
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Treball de camp
camp

Fins als anys setanta, la impremta
era leina que millors possibilitats i
prestacions oferia per desenvolupar
les tècniques Freinet. Tanmateix,
actualment, lordinador pot substituirla simplificant al màxim el treball
manual. Un programa de tractament
de textos, un altre de dibuix, un
escàner per introduir a lordinador
qualsevol producció infantil, una
connexió a Internet, una impressora
a colors, fan avui realitat, millorantles, les mateixes prestacions que
saconseguien amb la impremta. I el
mateix podem dir de les altres
tècniques.
El que ha quedat superat per
lavenç de la tecnologia són els
instruments, les eines, però no les
tècniques de treball ni la pedagogia
Freinet. Avui no té sentit rebutjar
lordinador, el vídeo i el correu

ja hem indicat, tenia un encant
especial. Lordinador pertany ja a una
altra època, la digital, en què les
habilitats manuals es redueixen a una
bona destresa sobre el teclat. Encara
que sempre serà el cervell qui continuï
donant les ordres, ja que la creació
parteix dell.
Totes les tècniques i recursos
metodològics creats per Freinet,
mantenen avui en dia la seva vigència,
precisament, pel seu caràcter obert i
adaptatiu amb el qual van ser creades:
el text lliure i el treball de creació, la
correspondència escolar, el càlcul viu
i la resolució de problemes, la recerca
del medi, la participació de les famílies
i daltres membres de la comunitat
educativa, els plans de treball
individual, la conferència (com a
projecte individual o de petit grup), els
temes generals o projectes col·lectius,
el seguiment de lactualitat, el fitxer
documental i la biblioteca daula, el
fitxer autocorrectiu, lavaluació del
treball, la confecció i edició de llibres
i revistes, el treball cooperatiu i la
cooperativa de classe, lassemblea de
classe i, finalment, la funcionalitat de
lespai/classe.
Per posar algun exemple: el text
lliure (que permet que el nen i la nena
sexpressin, es comuniquin, se sentin
valorats i respectats), continua essent
un mitjà per conèixer la psicologia
infantil, la vida del nen i de la nena;
serveix per fectament per a
laprenentatge de la lectura i
lescriptura, proporciona nous temes
de treball i, a més a més, és un
instrument ideal per conèixer de
lestructura de la llengua.
Una pedagogia que enfonsa les
seves arrels en la realitat, serà sempre
de permanent actualitat.

Societat

Una radiografia de

lexclusió social a
Catalunya

Sílvia Dotras, Cristina González i Raúl
Izquierdo, coordinadors de l«Informe social 2014»
Fotografies dArrels Fundació, Albert López, Beatriz Silva

L«Informe social 2014. Desigualtats i exclusió social
a Catalunya», editat per la Fundació Rafael Campalans,
alerta de lalt grau de polarització i de lagreujament
de la vulnerabilitat social que viu Catalunya.
Davant de la bona acollida de l«Informe social 2013.
Atur, pobresa i desigualtats a Catalunya», i atès
laugment imparable de les desigualtats a casa nostra, la Fundació Rafael Campalans ha volgut donar
continuïtat al projecte convocant dotze professionals de diferents àmbits per elaborar una diagnosi de
lexclusió social en les seves diverses dimensions i per aproximar el lector a les diferents formes de
vulnerabilitat social a què qualsevol individu està exposat.
Sota la direcció dEva Granados, secretària general del Grup
parlamentari socialista i secretària dOcupació i Polítiques
Socials del PSC, l«Informe social 2014. Desigualtats i exclusió
social a Catalunya» (que podeu descarregar-vos a
www.fcampalans.cat) ofereix una visió integral de lexclusió
social, un fenomen complex, difícil dacotar, i que es manifesta
en diversos àmbits de la vida de les persones. I és que la
durada i la intensitat de la crisi econòmica han ocasionat
que les situacions de dificultat que poden experimentar les
persones transcendeixin lesfera econòmica.
En aquest context, la pobresa esdevé només una part
del problema. Per fer una diagnosi acurada de la realitat
social de la Catalunya del 2014 calia ampliar el focus danàlisi
al fenomen de lexclusió. Aquest concepte, que esdevé central
en lEstratègia Europa 2020, implica la pèrdua de la capacitat
de participar en un o diversos àmbits de la vida: leconòmic,
el residencial, el formatiu, el politicoadministratiu i el
relacional, entre daltres. La manca dintegració en alguna
daquestes dimensions deixa lindividu en una situació de
vulnerabilitat que pot desencadenar un procés que lallunyi
dels estàndards de la societat en la qual viu, i li impedeixi
desenvolupar els seus plans de vida de manera autònoma.
Si la pobresa és un fenomen difícil de combatre, lexclusió
social encara ho és més, ja que la pèrdua dintegració en la
societat en què es viu no es reverteix simplement amb la
millora generalitzada del nivell dingressos dun país. En
altres paraules, la recuperació econòmica, molt
probablement, arribarà abans que la recuperació social.

Societat

L»Informe social 2014», doncs, estudia el fenomen de
lexclusió social de manera exhaustiva, tot reflexionant
entorn de la multiplicitat de camins que poden portar a
lexclusió. I és que, sens dubte, determinades característiques
fan que una persona tingui més probabilitats de veure
condicionades les possibilitats de participar de manera
efectiva en la societat en què viu. Dins daquests factors, hi
hauria els de caràcter personal, que són trets
sociodemogràfics inherents a la persona (sexe, edat, lloc
de naixement o capacitats cognitives, entre daltres) o els
de caràcter familiar i de lentorn més proper, que es vinculen
a lextracció social de lindividu.
Aquests factors es poden veure reforçats o neutralitzats
per dos altres grups de variables: les de tipus econòmic i
social (una conjuntura econòmica favorable pot propiciar
que les persones amb qualificacions baixes accedeixin al
mercat de treball amb relativa facilitat) i les
politicoadministratives i de protecció social (les prioritats
governamentals poden conduir a la protecció especial dun
determinat col·lectiu que es considera vulnerable).
Labast de lexclusió transcendeix, doncs, els col·lectius
que tradicionalment havien estat víctimes de la pobresa, i
els camins cap a lexclusió social són diversos. Una persona
socialment exclosa no és tan sols aquella que no pot accedir
a una feina. El fet de no poder consumir determinats béns
i serveis, no poder mantenir un habitatge, no accedir a la
formació necessària per desenvolupar-se amb plenitud a la
societat, no participar en els àmbits de decisió públics o no

Les Notícies de llengua i treball 40, abril 2015

51

La durada i la intensitat de la crisi econòmica han
ocasionat que les situacions de dificultat que poden
experimentar les persones transcendeixin lesfera
econòmica.

dir, afavorint la igualtat doportunitats per a tothom. Treballar
per la justícia social té a veure amb mitigar lefecte dels
factors de risc personals; familiars i dentorn; socioeconòmics
i politicoadministratius-, per tal que no limitin les possibilitats
de desenvolupament de les persones. Però la lluita contra
lexclusió social no pot consistir només en accions correctives,
sinó que ha de partir duna estratègia integral de caràcter
preventiu. Esperar a intervenir quan ja sha iniciat la
desconnexió pot ser una estratègia ineficaç, en la mesura
que no podrà contrarestar lefecte bola de neu que portarà
irremeiablement les persones en situació de vulnerabilitat
a un procés dexclusió social.

L»Informe Social 2014» en dades. Agreujament
de la precarietat laboral i de les desigualtats de
gènere en el mercat de treball

disposar de xarxes relacionals amb lentorn més proper
també constitueixen manifestacions de lexclusió social.
Les contingències derivades de la durada i intensitat de
la crisi provoquen que fins i tot aquests mecanismes
compensatoris sacabin afeblint. En conseqüència, es produeix
un efecte «bola de neu», pel qual les dificultats en un àmbit
es traslladen a altres esferes de la vida. Per exemple, algú
que es troba a latur des de fa molt temps difícilment podrà
accedir a la formació necessària per actualitzar els seus
coneixements i, per tant, veurà minvades les seves
oportunitats de reinserció sociolaboral.
Concebre el fenomen de lexclusió des duna òptica
estrictament individual ofereix una visió parcial del problema,
que obvia que lexclusió té implicacions per al conjunt de la
societat. En la mesura que lexclusió tendeix a transmetres
entre generacions, impedeix la mobilitat social ascendent i
imposa condicionants a les generacions futures per dur a
terme un projecte de vida autònom i exercir els drets de
ciutadania.
Lexclusió social posa de manifest lexistència de
desigualtats en les condicions de vida de les persones. Només
es pot combatre lexclusió mitjançant la justícia social, és a

Si la pobresa és un fenomen difícil de combatre,
lexclusió social encara ho és més, ja que la pèrdua
dintegració en la societat no es reverteix simplement
amb la millora del nivell dingressos dun país.
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En el capítol dedicat a la precarietat laboral, la Raquel
Gil, secretària de Suport a les persones aturades de la UGT
de Catalunya, assenyala que a casa nostra, per a algunes
persones es dóna la paradoxa que tenir feina no implica
sortir de la pobresa i sestà consolidant el concepte de
«treballador/a pobre/a». Lany 2014, a Catalunya hi havia
més de mig milió de persones ocupades en risc de pobresa.
El fenomen dels treballadors i treballadores pobres, però,
no és fruit de la crisi, sinó que és una conseqüència del nostre
model productiu fonamentat en salaris baixos. A més, la
parcialitat de les jornades de treball ha contribuït decisivament
a la consolidació de la pobresa en el lloc de feina. La diferència
de salari mitjà entre les persones amb contracte indefinit i
temporal pot arribar als 10.000 euros anuals.
Salaris baixos és sinònim de persones treballadores
pobres avui dia, però també és sinònim de persones pobres
en el futur, ja que el sistema de pensions de jubilació està
fortament associat amb la contributivitat.
Per la seva banda, Sara Berbel, doctora en Psicologia
Social per la UB, alerta de laugment de les desigualtats de
gènere en el mercat de treball. Les dones del nostre país són
les més estressades dEuropa: la situació laboral i la deficient
organització horària són dos dels factors determinants. A
més, la forta contenció de la despesa pública dels darrers
anys ha provocat que tres de cada quatre ocupacions que
shan destruït al sector públic durant aquest període eren
ocupades per dones.
La taxa dactivitat i la taxa docupació dels homes continua
sent deu punts més alta que la de les dones i, pel que fa a
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la taxa datur, la xifra és similar en ambdós sexes, però la
proporció de dones en atur de llarga durada supera el
percentatge dhomes en aquesta situació. Amb la crisi, a
més, la bretxa salarial entre homes i dones no ha parat
dampliar-se: hi ha un 13% dels homes assalariats que cobren
3.255 euros o més. Entre les dones, la xifra no arriba al 7,0%.

Nous escenaris de lexclusió: la pobresa infantil
i la pobresa energètica
El director general de lAssociació Educativa Ítaca, Felipe
Campos, alerta que els infants han anat perdent drets a
mesura que sha agreujat la situació econòmica i social. Sens
dubte, si mirem les dades, observarem que els infants estan
patint la crisi més que qualsevol altre col·lectiu: segons
Càritas, la pobresa infantil a Espanya se situava el 2012 en
el 29,9%. Lestudi de Save the Children la quantifica en 2,8
milions. La lluita contra la pobresa infantil hauria de ser
prioritària, tot fugint de lacció merament assistencial, i
posant la inversió en polítiques datenció a les famílies al
nivell de la resta de la Unió Europea.
Daltra banda, topem cada cop més amb casos de pobresa
energètica. Jordi Giró, president de la Confederació
dAssociacions Veïnals de Catalunya denuncia que el 10,9%
de les llars catalanes (unes 320.000 famílies) declaren que
no poden mantenir lhabitatge a una temperatura adequada.
Abans de la crisi, la xifra era del 5,4%. La pobresa energètica
al conjunt de lEstat podria fregar el 15,0%. De fet, es calcula
que a Espanya, fins a 9.300 morts prematures a lhivern
podrien estar relacionades amb la pobresa energètica. Lany
2013, a lEstat es van produir més de 75.000 talls de gas per
impagament, 1,1 milions de talls de subministrament elèctric
i, només a làrea de Barcelona, es van produir més de 72.000
expedients de suspensió de subministrament daigua (2011).
Entre les causes de la pobresa energètica hi ha lincrement
continu del preu de lenergia en un context dempobriment
generalitzat de la població (el 17% de les llars dediquen un
10% dels seus ingressos al consum energètic).
Si una realitat ha esdevingut cada cop més freqüent a casa
nostra els últims anys, aquesta és la de lexclusió residencial.
Els desnonaments i dacions en pagament de lhabitatge
shan convertit en un nou drama social que afecta milers de
famílies cada any a Catalunya. A Catalunya, la xifra de
llançaments des de 2011 a 2013 va ser de 7.000, segons
dades del Consell General del Poder Judicial. El nombre
dexecucions hipotecàries, al voltant de les 18.000.

Societat

Concebre el fenomen de lexclusió des duna òptica
estrictament individual ofereix una visió parcial del
problema, en la mesura que lexclusió tendeix a
transmetres entre generacions, impedeix la mobilitat
social ascendent i imposa condicionants a les
generacions futures.
La crisi hauria dhaver obert loportunitat de desenvolupar
un parc dhabitatge de lloguer assequible. Actualment, però,
poc més de 50.000 dels 2,9 milions dhabitatges principals
tenen un lloguer social assequible. En canvi, la demanda pot
arribar a les 230.000 peticions. La situació és especialment
greu, ja que es calcula que prop de 450.000 habitatges
estan buits. A Catalunya el lloguer mitjà és de 541 euros al
mes, lluny dels denominats lloguers socials.

Universitats precaritzades, més cares i amb menys
beques
Ens els seus capítols, João França i Jordi Mir, tots dos
membres de lObservatori del Sistema Universitari,
fotografien lestat de la universitat catalana avui.
Levolució del nombre destudiants universitaris ha variat
en funció del context econòmic i, darrerament, per la política
dincrement de taxes. En comparació amb 2011, a les
universitats catalanes el nombre dalumnes preinscrits va
caure un 10,7%. Encara hi ha fortes desigualtats de classe
en laccés als estudis superiors: segons la Fundació Jaume

Salaris baixos és sinònim de persones treballadores
pobres avui i en el futur, ja que el sistema de pensions
de jubilació està fortament associat amb la
contributivitat.

Les Notícies de llengua i treball 40, abril 2015

53

Laugment imparable de les desigualtats econòmiques
i socials a Catalunya no és una conclusió acadèmica
ni política: és una realitat quotidiana amb què topem
si donem una ullada al nostre entorn més immediat.
Bofill, viure en una llar pobra redueix un 14% la probabilitat
dassolir titulacions postobligatòries. En relació amb 2001,
lany 2014 el preu per crèdit de les titulacions universitàries
ha pogut créixer fins a un 183%.
Daltra banda, topem amb la precarietat del professorat,
una realitat poc coneguda i cada cop més estesa. I és que
la universitat també genera precariat. En els darrers anys,
algunes de les persones que haurien de ser contractades
com a Personal Docent i Investigador per les seves tasques
ho acaben fent com a Personal dAdministració i Serveis
(PAS), únicament per motius econòmics i administratius. El
professorat contractat com a «associat» és el més
representatiu del model duniversitat que sha construït en
la darrera dècada i que ara patim: sous baixos i no cotització
a la seguretat social, ja que sentén que això ja està cobert
per la seva feina principal (la figura del professorat «associat»
està destinada, en principi, a professionals en exercici que
compaginen la docència amb una activitat remunerada fora
de la universitat).
En nombroses ocasions, sha emprat la figura del
professorat associat com a porta daccés a la carrera
universitària. El fenomen no sorgeix amb la crisi econòmica:
Catalunya està al capdavant de les comunitats autònomes

Laugment de la productivitat pot compensar
parcialment la reducció del nombre de cotitzants per
pensionista.
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pel que fa al percentatge de professorat associat (al voltant
del 42,0%). Temporalitat, salaris un 20,0% més baixos que
el del professorat estable són les principals característiques
de la contractació dels associats.

Serveis públics deteriorats: desigualtats en salut,
protecció social, pensions i accés a la justícia
Josep Maria Sabaté, que va ser director del Servei Català
de la Salut (2007-2010) avisa que és la desigualtat el que
més incideix en la salut de la població dun territori, i no
pas el nivell de renda. Els països amb més desigualtats
econòmiques tenen més problemes de salut i una esperança
de vida més curta que els països més igualitaris. La crisi
econòmica ha comportat un empitjorament de la salut per
a determinats col·lectius: les persones que es troben en
situació datur tenen més risc de patir malalties mentals i
tenen una percepció més negativa del seu propi estat de
salut. Sens dubte, lincrement de les llistes despera és un
fort condicionant per a la igualtat daccés als serveis sanitaris,
que afecta de manera especial els col·lectius amb baixos
ingressos.
Un altre factor de desigualtat és el de la maternitat:
encara avui dia el gènere és un factor rellevant a lhora
dexplicar com les persones gestionen el temps, recorda
Maria Mas, màster en Gestió Pública i en Tècniques
dInvestigació Social Aplicada. Les polítiques de conciliació
han posat facilitats perquè les dones sincorporin al mercat
de treball, però no han desterrat la creença que són elles
les qui, efectivament, han de compaginar les tasques de
cura i reproducció amb les tasques productives remunerades.
Segons dades del CIS (2012), el 39,2% dels espanyols creuen
que, per a les famílies amb fills menors de sis anys, la situació
ideal és aquella on la mare treballa a temps parcial i el pare
a temps complet. Lany 2012, els homes destinaven 9,53
hores setmanals de mitjana a les tasques domèstiques,
mentre que les dones hi dedicaven més del doble (21,09
hores).
Daltra banda, la taxa docupació de les dones és més
baixa a mesura que tenen més fills, mentre que en els
homes no sobserva aquest efecte. La taxa docupació de
les que tenen dos fills o més és 23 punts inferior a la dels
homes que es troben en la mateixa situació.
Pel que fa al finançament del sistema públic de pensions,
Bernardo Fernández, que va ser Comissionat de lAlcaldia
de Barcelona per a la Gent Gran, alerta que la manera de
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garantir la viabilitat econòmica i financera del sistema públic
de pensions no és una qüestió tècnica, sinó que té un
caràcter indubtablement polític.
Evidentment, el pes més elevat de la població gran
respecte de les persones en edat de treballar planteja un
problema de finançament del sistema. Laugment de la
productivitat pot compensar parcialment la reducció del
nombre de cotitzants per pensionista.
Qualsevol reforma del sistema públic de pensions ha
repartit les càrregues de manera equitativa entre joves i
grans, i entre els qui tenen diferents nivells dingressos,
essent conscients que les persones més benestants
econòmicament viuen més anys que els individus amb
menor renda. Sense cap mena de dubte, per garantir la
sostenibilitat futura del sistema, és fonamental que les
dones sincorporin plenament al mercat de treball.
Un nou factor dagreujament de desigualtat, recorda
ladvocat Àlex Solà, és la introducció del règim de taxes
judicials que, si bé és cert que per si mateixa no vulnera la
tutela judicial efectiva, sí que pot fer-ho quan les taxes són
tan elevades que impedeix lexercici daquest dret
fonamental als sectors més vulnerables de la població.
Malgrat que la llei de taxes judicials eximeix del pagament
les persones que tinguin dret a assistència jurídica gratuïta,
el canvi en el criteri per acollir-se a aquest dret del salari
mínim interprofessional a lIndicador Públic de Renda
dEfectes Múltiples (IPREM), que arrossega una tendència
a la baixa respecte del primer ha fet que cada cop menys
persones accedeixin a la justícia gratuïta i que, per tant,
lexempció de les taxes beneficiï a la pràctica a poques
persones.
Només una dada: els 512 milions deuros que shan recaptat
fins a juliol de 2014 no shan destinat, com es va anunciar,
a millorar lassistència jurídica gratuïta.
Daltra banda, lIVA que saplica als serveis que presten
els advocats és una altra font de desigualtat en laccés a la
justícia: mentre que les persones físiques han dabonar un
21% en aquest concepte, les empreses poden repercutir
limpost i, per tant, nacaben pagant una quantitat inferior.

Catalunya: un paisatge social devastat
Arribats a aquest punt de larticle, no podem fer altra
cosa que reforçar les evidències que es desprenen del conjunt
de dades, estadístiques i anàlisis que han treballat els autors
i autores dels diferents capítols. Laugment imparable de

Societat

És urgent posar en pràctica una agenda contra la
desigualtat social com a punta de llança de lactuació
pública, que tingui línies dacció contra les desigualtats
econòmiques.

les desigualtats econòmiques i socials a Catalunya en els
darrers anys, però, no és una conclusió acadèmica ni política:
és una realitat quotidiana amb què topem si donem una
ullada al nostre entorn més immediat. Amb linforme social
de la Fundació Rafael Campalans visualitzem clarament
lestreta vinculació entre les desigualtats i les dimensions
de lexclusió social, que es tradueix en una dada: a Catalunya,
1.779.200 persones es trobaven en risc de pobresa o exclusió
social, és a dir, el 24,3% de la població, és a dir, prop duna
quarta part. Alarmant.
Som, doncs, davant duna situació de ruptura, de
dualització, de vulnerabilitat social evident. Demergència.
Les receptes que shan aplicat els darrers anys des dels
poders públics no han fet més que empitjorar la situació. El
paisatge social de Catalunya està devastat, i sallunya cada
cop més de lideal de justícia social i digualtat doportunitats
que conformen un model de benestar de qualitat.
Com apunta Eva Granados a les conclusions de linforme,
és urgent posar en pràctica una agenda contra la desigualtat
social com a punta de llança de lactuació pública, que tingui
línies dacció contra les desigualtats econòmiques, per
reequilibrar les relacions laborals i per avançar en la igualtat
doportunitats en els serveis i prestacions públiques. És
urgent, en definitiva, reivindicar un Estat del Benestar
renovat, que torni a ser linstrument més potent per a la
garantia de drets de ciutadania i per a la promoció de la
igualtat doportunitats.
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Els joves, mes rere mes

La precarització de la contractació juvenil a Catalunya
LAvalotJoves de la UGT de Catalunya,
en el seu informe anual sobre lestat
de la contractació a Catalunya, mostra
el creixent deteriorament de la realitat
laboral juvenil. Lestudi evidencia que
percentualment la crisi ha fet créixer
latur entre els joves i que la
contractació que es realitza cada cop
és de menys qualitat.
Els contractes de menys de trenta
dies han esdevingut els més utilitzats
a Catalunya entre els menors de trenta
anys. Concretament, quatre de cada
deu contractes a joves shan dut a
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terme en aquesta modalitat, davant
de menys dun de cada deu contractes
indefinits en el mateix grup dedat.
El 2007 els contractes
majoritàriament eren temporals però
sense data de finalització. Daquesta
manera, sota aquesta modalitat,
samagaven llocs de treball indefinits
que es cobrien amb joves treballant
temporalment de forma indefinida.
Aquesta situació era greu lany 2007,
però el 2014 veiem una situació encara
pitjor. El contracte predominant ja no
és aquest fals temporal sinó el
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contracte temporal de menys de trenta
dies. Els joves passen a ser tractats
com a mercaderies laborals amb
caducitat inferior a trenta dies.
La fotografia que fa lAvalot ens
recorda que si abans de la crisi la
temporalitat dels treballadors joves
era un problema greu, avui és encara
una qüestió de més profunditat i posa
en evidència que la famosa
recuperació econòmica no està
arribant.
Pots descarregar-te linforme aquí:
http://is.gd/gDYGrJ

Societat

Ilya Pérdigo, portaveu de lassociació Llegir en català:

«Estem enamorats de la nostra feina, i avui en dia no és fàcil dir això»

Text de Laura de Andrés

Quan neix Llegir en Català?
Tot i que la presentació oficial va ser
durant la Setmana del Llibre en Català
del 2013, les reunions van iniciar-se a
principis daquell any. La Laura Huerga,
directora de leditorial Raig Verd i alma
mater
mat
er de lassociació, ens va convocar
per compartir inquietuds, dubtes i
objectius. Dia a dia, reunió a reunió, va
néixer Llegir en català, una associació
deditorials independents que ara també
és un grup damics que lluita per
sobreviure dins del sector editorial.
Quines són les inquietuds que us porten
a associar-vos?
Històricament el sector del llibre ha estat
un sector molt opac, on es comparteix
molt poca informació, molt poques
experiències, poques accions conjuntes.
En definitiva, es comparteixen poques
sinergies. En paral·lel, fa uns anys que
estan naixent noves editorials, duna,
dues, tres o quatre persones; editorials
amb un esperit més col·laboracionista,
més flexible, que creuen en compartir
esforços i estratègies de grup.
I amb un comú denominador: la
defensa de la llengua catalana.
Cadascú de nosaltres té la seva
personalitat com a editorial i la seva
idea de negoci, però hi ha nexes comuns
que ens permeten tenir objectius
conjunts. A lassociació Llegir en català
hi ha una idea molt clara de defensa de
la llengua, tant en lescriptura originària
en català com en les traduccions. No
estem parlant de posicionaments polítics
sinó de creure en els autors i els
traductors daquí. Encara diré més,
alguns de nosaltres també publiquem
en castellà. És a dir, no es tracta
dideologies, sinó dapostar per la bona

Infocultura

literatura. Com a associació hem
col·laborat en fires nacionals Setmana
del llibre, Bellprat, Móra dEbre i
internacionals Alemanya, Mèxic;
tenim web i xarxes socials conjunts,
catàlegs conjunts. Volem col·laborar en
la defensa duna sèrie de valors i pel bé,
comú i individual.
A quants autors i quants títols
representeu?
Som nou editorials, amb trajectòries
diferents. Algunes fa deu anys que
funcionen, daltres, cinc; i algunes, dos.
El nombre de títols per anys també varia,
però entre les nou hem publicat més de
cinc-cents títols.
De temàtiques ben diverses.
Llegir en català ens ajuda a poder fer
front a diferents reptes, ens permet
col·laborar i fer accions conjuntes. Però
editorialment cadascú pren les seves
pròpies decisions. Així, doncs, que
englobem tants gèneres no és un fet
estratègic, sinó el resultat de
lenfocament que cadascú li ha donat a
la seva editorial. Allò que ens uneix és
la narrativa per a adults; i, a partir
daquí, cadascú és lliure de publicar el
que cregui convenient.
Expliqueu que el vostre és un model
de negoci de proximitat. En què es basa
aquest model?
Una de les nostres fortaleses és la
proximitat. En primer lloc, amb lautor,
amb qui treballem plegats i podem
establir aquest vincle que et dóna
treballar els textos, lluitar per la
supervivència del llibre, amb
dissenyadors, maquetadors i tots els
professionals del sector. En segon lloc,
la proximitat amb els llibreters, aquells
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qui han de defensar
els nostres continguts. A través dels
catàlegs, les xarxes i les activitats
conjuntes procurem que els llibreters
ens coneguin millor i, per tant, que
tinguin més informació sobre el que
publiquem. I, en darrer lloc, i més
important, proximitat amb el lector, a
través de la web, les xarxes, les
presentacions i les fires, li volem donar
a conèixer les nostres publicacions i
novetats.
Com veieu el sector editorial en
lactualitat?
Tot i que aquesta pregunta lhauria de
respondre individualment cadascuna
de les nou editorials, com a associació
creiem que ens trobem en un sector
saturat de publicacions, on les vendes
han baixat entre un 30 i un 40 %
respecte al 2008, i on els ajuts públics
han disminuït considerablement, al
contrari que la pirateria, que puja
considerablement i fa molt mal al sector.
Dit això, no tot és negatiu. Sorgeixen
noves veus que shan de publicar i noves
editorials que publiquen autèntiques
joies. Es tracta de trobar el teu lloc,
establir-te, mantenir-te i créixer poc a
poc, amb pas ferm. Això sí, estem
enamorats de la nostra feina, i avui en
dia no és fàcil dir això.
Quins són els plans de futur de Llegir
en català?
La virtut principal de Llegir en català
és la seva flexibilitat. Té vida per si
sola, defensa uns valors i les editorials
que la integren poden anar variant.
La idea sempre és anar creixent,
sumar editorials, sense alterar el seu
esperit.
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Gegants de gel
Joan Benesiu
Edicions del Periscopi
A les acaballes de lany, al voltant duna
taula del petit bar Katowice, a la ciutat
argentina dUshuaia, shi troben
diferents personatges arribats darreu
del món. Lescriptor, convertit en viatger,
relata els esdeveniments que succeeixen
als diversos exiliats ancorats a la fi del
món.
Tu ets jo
Teresa Juvé
Editorial Meteora
En aquest extraordinari text
autobiogràfic, lautora ens ofereix molt
més que el relat dunes vivències
personals intenses; és de fet una gran
descripció de la seva vida apassionant,
farcida de situacions transcendentals,
greus, perilloses, viscudes a tot risc i en
primera persona, sense oblidar-se mai
dEll així anomena el seu marit, del
qual mai no ha deixat destar ben i ben
a prop.
No ens calia estudiar tant
Marta Rojals
Sembra Llibres
No ens calia estudiar tant retrata la
precarietat, la incertesa o la
vulnerabilitat que han marcat la
generació que va créixer en la societat
de la bombolla. Però també les misèries
i esperances duna època de crisi. La
mirada de Marta Rojals ens fa riure,
indignar-nos i emocionar-nos amb els
retalls de vida que cada setmana publica
a Vilaweb. Aquest llibre és una selecció
daquestes petites joies escrites amb
lastúcia i la ironia que lhan convertida
en una de les veus més celebrades de
la literatura actual.
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Màxima discreció
Vicent Sanz Arnau
Edicions Saldonar
La història trepidant dun detectiu que
es mou, al nord valencià i el sud català,
entre la mentida oficial i la clandestinitat,
que treballa a tant la peça empès per
la voluntat dalliberar-se del món desfet
i anodí de la postguerra. Un heroi
anònim que es belluga amb la màxima
discreció entre bastidors en una societat
subalterna i castigada.
Barris, veïns i democràcia
Marc Andreu
LAvenç
El moviment ciutadà forjat als barris
durant la dictadura va ser un dels
components destacats de la lluita
antifranquista que va fer possible la
transició a la democràcia i la defensa
dels interessos de les classes subalternes
en el procés de canvi polític i institucional.
Diaris
Blai Bonet
El Gall Editor
Fa alguns mesos el Gall Editor tornà a
posar en circulació Els ulls i La mirada
en un sol volum la primera edició fou
el 1973 i el 1975 respectivament. Un
extens text introductori de Margalida
Pons El misteri és el visible: una poètica
del fragment ens adverteix de la
necessitat de reeditar els quatre diaris
i el text de La vida i els meus instants en
un sol volum
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Ciutat de Bohane
Kevin Barry (traducció de Ferran Ràfols)
Raig Verd Editorial
Ciutat Bohane és la gran protagonista
daquesta història. Empestada pel vici,
lambició, la corrupció i la brutícia, serà
lescenari de la lluita de bandes
enfrontades que competeixen pel
control de la ciutat. Durant anys ha estat
en les arpes del Logan Hartnett, però hi
ha rumors que el seu vell rival, el Gant
Broderick, ha tornat i vol fer-se amb el
poder.
On mai no creix lherba
Sebastià Bennasar
Alrevés / Crims.cat
Quantes vegades hem sentit a dir que
els homes del temps no nencerten ni
una? Doncs això devia pensar en Marc
Farré, lexpropietari duna pista desquí
del Pirineu, quan durant la Diada de l11
de setembre decideix acabar amb la
vida del meteoròleg més famós del país.
Però no serà lúnic En pocs dies, el
veterà comissari Jaume Fuster haurà
dinvestigar laparició dun doble
assassinat contra els meteoròlegs de
TV3.
Els morts no parlen
Miquel Aguirre
Llibres del Delicte
En Quimet és un prejubilat de Banyoles
que passa el dia a lhort, esperant que
la dona arribi a casa després de la feina,
i al bar perdent el temps amb el cosí,
un pocavergonya carregat de deutes
amb tot el poble. Quan un matí troba
un cadàver a lhort, el cosí lenreda per
amagar el cos i simular un segrest per
treure-li uns milions a la família del mort,
uns cacics de la zona amb fama de tenir
negocis il·legals.
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Policíac
olicíacaa
Peores maneras de morir
Francisco González Ledesma
Editorial Planeta
Lúltim cas de linspector Méndez.
Lautor, Francisco González Ledesma
(Barcelona, 17 de març de 1927 - 2 de
març de 2015), també conegut amb
el pseudònim de Silver Kane, fou un
advocat, escriptor en llengua castellana i periodista català,
especialitzat en novel·la policíaca. Juntament amb Manuel Vázquez
Montalbán, és considerat com un dels principals impulsors de la
novel·la negra social a Espanya. Novel·lista precoç, es va iniciar
escrivint guions de còmics per a leditorial Bruguera i novel·les de
lOest que lliura a un ritme duna a la setmana, sota el pseudònim
de Silver Kane, activitat que li proporciona ofici i recursos literaris,
a més de permetre-li pagar-se la carrera de Dret. Va obtenir en
1948, amb solament 21 anys, el Premi Internacional de Novel·la
instituït per leditor Josep Janés per la seva novel·la Sombras viejas
i en el jurat del qual es trobaven Somerset Maugham i Walter
Starkie. No obstant això, la censura franquista va prohibir la seva
publicació, titllant lautor de rojo i «pornògraf», fet que el va sumir
en el silenci com a novel·lista i el va dur a dedicar-se primer a
ladvocacia i després al periodisme, a El Correo Catalán i, durant
25 anys, a La Vanguardia, on va arribar a ser redactor en cap.
Ambdues professions li van proporcionar un bon coneixement de
la societat, dels carrers de Barcelona, dels polítics i del món de les
finances, que utilitzarà en les seves futures novel·les. En el seu
temps lliure, va escriure Los napoleones (que també va ser
prohibida), Las calles de nuestros padres i Expediente Barcelona
(finalista del Premi Ciutat de València, en 1983), que no van poder
ser publicades fins a la transició política a la democràcia.
La seva novel·la Expediente Barcelona va ser traduïda i publicada
per la prestigiosa editorial francesa Gallimard, la qual cosa li va
proporcionar un prestigi i èxit editorial a França molt superior que
a Espanya, fins al punt que les seves noves novel·les apareixien
publicades abans en el país veí.
«Ha mort el Boss, Paco González Lesdesma, autor dels guions
de lInspector Dan, que alimentaven els meus recursos com a
narrador daventis quan jo era petit i del qual, molts anys després,
vaig tenir oportunitat descriuren guions. Un any abans que jo
nasqués, la seva novel·la Sombras viejas va ser guardonada amb
el Premi Internacional José Janés per un jurat en què hi era Somerset
Maugham (cosa que li agradava comentar). La publicació de la
novel·la va ser prohibida per la censura franquista «mientras el
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Caudillo viva». González Ledesma estava present a casa meva i en
mans del meu pare amb el nom de Silver Kane i va entrar a formar
part del club del boom dels 80 ni més ni menys que amb el Planeta
de 1984 per la seva Crónica sentimental en rojo. Méndez ha estat,
és i serà un dels policies més entranyables de la nostra sèrie Negra
i Criminal. Jo em quedo, però, amb aquella crònica de la seva vida
i de la vida de Barcelona que és Historia de mis calles, per a mi el
seu millor llibre.
Bé, amic Paco González Ledesma, que sàpigues que ha estat
un gran plaer i una gran riquesa haver-te conegut. El teu somriure
i la ironia dels teus ullets bonjans continuaran il·luminant aquell
racó de la Llibreria Negra i Criminal.» Andr
Andreu
eu Martín
Martín
La pell de la frontera
Francesc Serés
Quaderns crema, 2014
Lany 2005 Francesc Serés rebia el
Premi Ciutat de Lleida per un projecte
de reportatges literaris sobre la vida
i el treball en el triangle de terra que
limiten les poblacions de Saidí,
Mequinensa i Alcarràs o, en altres
paraules, en el microcosmos que
configura la frontera que corre
discontínua entre les comarques del
Baix Cinca i del Segrià. Després dun ampli treball de camp paral·lel
a la crisi econòmica que travessem, el producte és un recull de
cròniques i dentrevistes portades a terme entre 2003 i 2013 que
ofereixen diverses instantànies de les transformacions del paisatge
agrícola i humà de la zona. Per les pàgines de La pell de la frontera
desfilen pagesos retirats, encarregats i, majoritàriament, immigrants
arribats del Magrib, de lÀfrica subsahariana i de lEst dEuropa,
però també hi ha lloc per a la reflexió sobre el paper del cronista i
sobre la circumstància pròpia.
Com en altres ocasions, lautor de Saidí aborda un tema
incòmode, en aquesta ocasió endinsant-se en les entranyes de la
immigració (les fotografies en són la prova irrefutable) amb un to
neutre, salpebrat dironia, que no dóna concessió al dramatisme
sinó quan el drama és la situació mateixa, i en la repercussió que
la immigració ha tingut en les poblacions dacollida i la gent que
les habita. Sense jutjar les persones, Serés denuncia una situació
estructural no resolta a través del relat de fragments dhistòries de
vida de persones que, més que viure, sobreviuen.
Com en una capa epidèrmica més, La pell de la frontera reflecteix
les marques que els nous esdeveniments van deixant en la pell de
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la nostra terra i en nosaltres mateixos. Si la trilogia De fems i de
marbres va ser una introspecció en la història duna manera de
viure i La matèria primera i La força de la gravetat dirigien la mirada
ampliada, ara periodística, ara literària, al present de les classes
mitjanes del conjunt del país, La pell de la frontera torna a focalitzar
la visió en les darreres onades humanes que han travessat el nostre
entorn més immediat i en un món que sacaba tal com lhavíem
conegut, en una mena de comiat de lautor dunes terres i duna
manera dentendre la vida. Carme Mes
Messeguer
Periodisme dinv
dinvestigació
Els senyors del boom
Gemma García
Edicions Saldonar
Qui i com va fer diners durant lèpoca
de guanys fàcils de la bombolla
immobiliària? Periodisme
dinvestigació en estat pur que
sintetitza rigorosament una immensa
trama. El llibre és una crònica dels
casos més sagnants que es van
produir durant la febrada dor a
Catalunya, el País Valencià i les Illes i lanatomia dels fraus i les
corrupcions que la van acompanyar. Es reflecteix la connivència
entre la banca, els promotors i els polítics dun tsunami especulatiu.
Però també descriu la cartografia socioeconòmica de les restes del
naufragi i els impactes socials. En definitiva, una informació de
primera mà i una anàlisi estrictament documentada que obre una
perspectiva nova sobre els motius duna catàstrofe que lhem
pagada entre tots. Gemma Garcia Fàbrega, del Grup Barnils, escriu
la contracrònica dun cicle viscut, però no tancat: dibuixa un retaule
estremidor amb els rostres dels qui sí que hi van guanyar i shi van
enriquir, repassa lanatomia dels fraus i les corrupcions que ho van
acompanyar. «El cicle don venim, que va inundar de grues lskyline
darreu, ha deixat un paisatge postapocalíptic: edificis a mitges,
barris sencers amb voreres i fanals però sense cases, urbanitzacions
on no viu ningú, etc. Gemma Garcia Fàbrega és lexploradora dun
paisatge devastat, en el que rates i escarabats senfilen ben amunt
de la cadena tròfica, un lloc que fins llavors ocupaven Els senyors
del boom.
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No
Novvel·la
També això passarà
Milena Busquets
Amsterdam llibres
«Làvia estava espantada, la dona
sense por va començar a viure amb
por, en sentir que li fallaven les forces,
el cap, els amics, la cort de gent que
sempre lhavia envoltada (Saps una
de les coses més dures de fer-se vell? Em va dir un dia. Adonarse que el que expliques ja no interessa ningú), en veure que
sacabava el temps, que sacabava tot, menys les seves ganes
furioses de viure. Làvia mai no es donava per vençuda, lluitava en
totes les batalles i estava acostumada a guanyar-les. Crec que
només va reconèixer que la partida estava perduda lúltim dia.»
Considerada per molts com a revelació literària de lany, va
arrasar a la Fira del Llibre de Frankfurt. Narració en to autobiogràfic
sobre la pèrdua, lamor, lamistat i el sexe. La Blanca, una dona
duns quaranta anys que acaba de perdre la seva mare una
coneguda escriptora i editora de Barcelona, duna personalitat
molt marcada, decideix emprendre un viatge terapèutic a la casa
familiar de Cadaqués acompanyada dels seus dos fills, els seus dos
exmarits, lamant actual i dues amigues tan peculiars com ella. Un
viatge que lha de dur a retrobar lessència de la complexa relació
que tenia amb la seva mare, tot buscant paraules per parlar de
lenyorança, però també de lalegria de viure. Lautora va néixer
a Barcelona el 1972. Llicenciada en Arqueologia, va treballar molts
anys en leditorial Lumen, fundada per la seva mare, Esther Tusquets,
que va morir el 2012. Cal ressenyar que el títol fa referència a una
història que li va explicar la seva mare: un emperador va demanar
als savis una frase curta que servís per a qualsevol circumstància.
Després de pensar un temps li van oferir «també això passarà».
La frase, però, no va aconseguir apaivagar la tragèdia de la pèrdua
i lautora va conjurar la tristesa amb la catarsi de lescriptura.
Història
Hist
Barcelona maçònica
Xavi Casinos
Ajuntament de Barcelona  Viena
Edicions
Què tenen en comú personatges tan
dispars com Salvador Allende, Harpo
Marx, els presidents Macià i
Companys, lactor Clark Gable, els
compositors Beethoven i Mozart, Ernest Lluch, Andreu Nin, Ferrer
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i Guàrdia, el fotògraf Agustí Centelles, Narcís Monturiol o Jean
Jaques Rousseau? Doncs que tots ells pertanyien a la
francmaçoneria, una societat progressista i laica, de principis
humanistes llibertat, igualtat, fraternitat i tolerància que utilitza
la simbologia de les eines de construcció com a mecanisme educatiu,
i que té com a finalitat el perfeccionament de lésser humà i de la
humanitat. Tradicionalment el seu caràcter és reservat o discret,
tot i que, en determinades èpoques i llocs, com ara durant lèpoca
franquista en què es va prohibir i perseguir, va adoptar caràcter
secret. Ara mateix però, tota la informació sobre els seus rituals es
pot trobar a Internet, on es poden comprar en línia utensilis propis
de «les tingudes» o trobades al temple. Se sap que a Catalunya hi
ha una llarga tradició de lògies maçòniques i Barcelona ho reflecteix
fidelment. Xavi Casinos, un periodista aliè a la maçoneria que es
va interessar per la qüestió fa més de vint anys, ha esdevingut un
expert en el tema, sobre el qual ha escrit diversos llibres. En el que
ressenyem fa un recorregut històric daquest orde iniciàtic a la
capital catalana des dels seus orígens medievals fins al moment
actual, amb un apèndix amb una llista de destacats maçons. Amb
un to divulgatiu i rigorós ens presenta un itinerari visual i històric
per tots els referents maçònics existents a la ciutat, amb imatges
inèdites de les lògies alhora que revela la veritat dalguns tòpics
relacionats amb la maçoneria. La fascinació que sempre han exercit
les lògies ha provocat tot un seguit de llegendes inexactes que
Casinos desmenteix. Heus ací, doncs, com podrem atansar-nos als
símbols maçònics que encara perviuen a la Catedral, a la cooperativa
La Fraternitat, a la Barceloneta, o en el conjunt escultòric de la
façana dels Porxos den Xifré. També hi ha tombes maçòniques als
cementiris de Montjuïc i Poblenou, i als que lexèrcit es va oblidar
de treure a la caserna de Sant Agustí, després de la Guerra Civil. I,
fonamentalment, a la biblioteca Arús, que miraculosament se salvà
de lordre de confiscació franquista.

«Per als qui som de la Mediterrània, el conflicte de Palestina
ens ha acompanyat al llarg de les nostres vides. Hem crescut amb
les imatges de lhorror», afirma David Segarra al pròleg. Dividida
en tres parts («Hayat, la vida»; «Sabr, paciència, perseverança»;
i «Shukr, gratitud»), lobra narra lúltim i aterridor atac israelià,
però sobretot ens mostra lextraordinària fortalesa quotidiana dels
palestins: escenes de vida i convivència que els grans mitjans han
silenciat.
Històries com la del gat que va haver de morir perquè calia
prioritzar els malalts humans; o la de la poetessa Rihab Kanaan,
que va poder retrobar la filla desapareguda després de mig segle
de separació; o la de la jove parella que passeja amb la seva filla
pels camps de Khouzaa en aparent harmonia mentre sobre els
seus caps rugien els avions de guerra i els apuntaven els franctiradors
en la distància; o la del mecànic del carrer dOmar Al-Mukhtar, que
insisteix a no cobrar per les reparacions; o la de les xiquetes de alÀndalus que també ajuden el pròxim sense demanar explicacions;
i tantes altres que lautor combina i barreja amb les paraules sàvies
de cantants, poetes i pensadors de la mediterrània com ara Ausiàs
March, Estellés, al-Russafí, Llach, Espriu, Aub, Ibn Arabí, Lorca,
Darwix o Kavafis.
David Segarra ha viatjat en diverses ocasions a Gaza. El 2010
va formar part de la Flotilla de la Llibertat, una expedició
internacional que portava 10.000 tones dajuda humanitària. Van
ser atacats per les forces delit israelianes. Hi van morir deu persones
i David va ser empresonat. El 2014 hi va tornar. Va conviure durant
tres mesos entre hortes, figueres, tarongers i oliveres. Cent dies,
els últims sota les bombes i els atacs israelians en un territori
destruït on no hi ha refugi per amagar-se. Va tornar per escriure
aquest llibre, per contar-nos històries de paciència i perseverança.
Històries de pèrdua i renaixença. Històries de la bellesa oculta de
Gaza. I per preparar la tornada.

Viure, morir i nàixer a Gaza
David Segarra
Sembra llibres
Un llibre de fotografies per descobrir
la vida i la bellesa de Gaza. Un volum
que recull més dun centenar de
fotografies sobre la vida, la resistència
i la resiliència dels habitants daquesta zona. És una edició acurada
de 224 pàgines amb fotografies i amb cal·ligrafies exclusives que
sha pogut realitzar gràcies a lèxit duna campanya de
micromecenatge que va sumar la complicitat de prop de 400
mecenes i va assolir lobjectiu en només tres dies.

Assaig polític
Ass
Linvent de lespanyolitat
Lluís Garcia i Imma Grande
Premi dAssaig de la Fundació Josep
Irla
«Boques de lEbre, Boques del Segre,
Boques del Ter i Montserrat. Són els
noms creats arran de la divisió
departamental de Catalunya durant
locupació napoleònica. Batejar amb
termes geogràfics el territori no va ser una dèria només dels
francesos, Franco també va provar descapçar el ponent català
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empescant-se, de bracet amb lAragó, la regió de lEbre. O, en ple
postfranquisme, el govern espanyol va tractar desquarterar el sud
valencià inventant, junt amb Múrcia, la regió del sud-est. Es perseguia
desarrelar en favor de la castellanització de les comarques de Lleida
i Alacant respectivament. Tan cert és, que ens assenyalen a Catalunya
Estat (2012) que lalteració del nom territorial és devastador sobre
la identificació de les persones: «ha demostrat ésser un poderós
instrument de desnacionalització (...) Què hauria succeït amb el
català si la província de Barcelona hagués estat anomenada de
Cataluña, com intentà qualque vegada el poder de Madrid?».
Lassaig de Garcia i Grande, premi Irla 2012, ens ve a dir que
lespanyolització, en la qual estem involucrats del 1707 ençà, és
una forma d«eliminacionisme», mot encunyat per Daniel J.
Goldhagen, consistent a homogeneïtzar als humans diferents. Per
aquest sociòleg nord-americà, el procés danihilació (de la identitat
lingüística i nacional) dels vençuts és pitjor que la guerra. Aplicat
al cas català, és fer-nos creure que hauríem de parlar en castellà i
comportar-nos culturalment com a castellans. Amb rigor, Linvent
de lespanyolitat titlla de guerres castellanitzadores les conegudes
com a carlines i altres episodis repressius posteriors a la constitució
de Cadis i a la guerra del francès: «els governants del regne malden
per nacionalitzar el castellà a tot el territori peninsular dominat a
base dun militarisme exacerbat de lexèrcit del monarca». Pels
autors del llibre, lespanyolitat és una ideologia castellanista
corrosiva, que ha aconseguit pràcticament el genocidi de nacions
com la lleonesa i laragonesa: «a més espanyolitat menys actitud
democràtica».
Els anglesos, malgrat viure a la Gran Bretanya (o, filant més
prim, al Regne Unit), mai han substituït per britànic el nom de la
seva llengua. Lluís Garcia i Sevilla, primatòleg, subratlla que tant
la Real Academia Española, RAE, com el Centro de Investigaciones
Sociológicas, CIS, màximes autoritats lingüístiques i sociològiques
estatals, han fet mans i mànigues «per baratar el gentilici (polític
i nacional) castellà pel despanyol, i Castella per Espanya. Els autors
de Linvent de lespanyolitat afegeixen que la RAE, des que fou
fundada (1713), ha anat desprestigiant, encongint i
desterritorialitzant el català. El foment de conductes eliminacionistes,
afirmen Lluís Garcia i Imma Grande, ha dut als acadèmics a inventarse la llengua dels gallecs: «no saben que al nord i al sud del Minho
parlen igual». Garcia i Grande diuen que la RAE recomana que als
lusitanistes, els gallecs partidaris de la unificació literària i cultural
de llur llengua, sels digui portuguesistes: «per mostrar-los com a
estrangers a Galícia».
Linvent de lespanyolitat és, bàsicament, una anàlisi dels
resultats de 2010 del CIS de lEscala didentitat nacional subjectiva,
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EINS, en el qual queda reflectit com lesmentada escala és un
instrument psicomètric nefast i un parany: «lEINS no seria una
escala didentitat nacional subjectiva sinó més aviat una escala
didentificació política amb una idea organitzativa del Regne
dEspanya». A més, afegeix Lluís Garcia i Sevilla, que «ha fallat
absolutament en no predir lefervescència independentista que viu
actualment Catalunya».
«Medio me duele, medio me pica España, contra heriditas,
tiritas», una frase daquest estil va escriure, fa una colla danys, el
periodista Ramon Barnils en el setmanari El Temps. Quim Gibert
Gibert,
psicòleg.
psic
òleg.
Novel·la
Nov
El impostor
Javier Cercas
Random House Mondadori
La ficció dins la ficció. Història duna
gran impostura que va convertir un
admirat lluitador per les llibertats en
una persona maleïda. Enric Marco «el
Picasso dels impostors», un personatge
amb una capacitat de comunicació
immensa, es va inventar una vida i un
personatge amb notable èxit. El veterà
anarquista es va fer passar durant trenta anys per un deportat a
lAlemanya de Hitler i supervivents dels camps dextermini nazis
durant la Segona Guerra mundial. «Així mescoltaven més i el meu
treball divulgatiu era més eficaç», justificava. La faula va ser
descoberta lany 2005 gràcies a les investigacions lhistoriador
Benito Bermejo que veia com les dates i els fets no quadraven.
Mentrestant, Marco, un heroi, representant emblemàtic de la
resistència al nazisme i a la dictadura, lhavien convidat a pronunciar
conferències davant centenars de fòrums entre els quals els
commoguts parlamentaris espanyols en el primer homenatge del
Congrés als republicans deportats pel III Reich, va presidir una
associació de supervivents de lhorror nazi, el van entrevistar una
munió de vegades i va rebre importants distincions. Limpacte de
la descoberta del frau va ser notable i va donar la volta al món.
Molta gent commocionada per la mentida, persones que shavien
emocionat amb les seves terribles vivències i, gràcies als seus dots
dialèctics, shavien cregut fil per randa les històries que contava,
el van maleir. Cercas però, en el llibre, no el condemna ni labsol,
ni el considera boig; lexplica alhora que no el justifica; deixa la
resposta en mans del lector. Ens trobem davant un llibre singular
que el mateix autor defineix, o no defineix, com a narració, thriller,
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crònica, assaig, biografia o autobiografia, que posa a Marco com
a excusa per preguntar-nos sobre la capacitat pròpia dautoengany
i de mentir, sobre la necessitat dadornar la realitat per ser més
estimats i admirats, sobre la incapacitat dacceptar-nos. O lexcusa
també per indagar sobre els límits entre la veritat i la mentida. Són
tres escenaris que es complementen de forma brillant: la fulletonesca
vida de Marco, la història personal de recerca i reflexions sobre
lescriptura.
Entr
Entreevis
visttes
Polítics a la carta
Josep M. Vallès
Viena Edicions
Confessions de deu polítics durant un bon
sopar al menjador de casa. Deu sopars
privats amb un grup damics que han triat
els polítics i han demanat que «ells» triïn
el menú. Artur Mas, Joaquim Nadal, David
Fernàndez, Iñaki Anasagasti, Dolors
Montserrat, Oriol Junqueras, Raül
Romeva, Mercè Conesa, Ada Colau i Aleix Vidal-Quadras enraonen
i raonen a lentorn duna taula, envoltats de dotze persones
anònimes, dopcions polítiques diferents, de manera relaxada i
sense mirar a càmera. El llibre recull les converses més interessants
i les anècdotes de cada un dels sopars. Així mateix, a la web
www.politicsalacarta.cat es poden trobar les receptes
gastronòmiques dels deu sopars, elaborades a partir de les
preferències de cada convidat, com també imatges i podcasts i el
vídeo final amb les valoracions de cada polític.
Assaig polític/ec
Ass
polític/econòmic
onòmic
Las malas compañías
Col·lectiu Rets
Icària. MásMadera
El subtítol del llibre ja és prou explícit:
«Les empreses transnacionals contra els
drets humans i el medi ambient». El
col·lectiu Rets (Jesús Carrión Rabasco,
Fernando Fernández Méndez, Inés Marco
Lafuente, Júlia Martí i Comas, Albert Sales
i Campos i Lydia Sangüesa Viudes), és
una xarxa dactivistes que denuncia els
abusos i les violacions dels drets humans de les empreses
transnacionals a través de la investigació, la comunicació i lacció
directa. Dures reflexions sobre la globalització i la conquesta de
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lespai supranacional per part dalgunes empreses que prenen
decisions polítiques a causa de la imposició ideològica del projecte
neoliberal. Empreses que intervenen en el sector de serveis, com
laigua, el gas o lelectricitat, reservat fins ara a làmbit públic,
mentre les Administracions els hi cedeixen les seves competències
i els hi traspassen les seves responsabilitats i que actualment
estenen la seva voracitat cap a la sanitat o lensenyament. Com
explica Albert Saez, coautor del llibre, «el control de lacompliment
de les seves obligacions recau en uns estats cada com més dèbils
i controlats per unes elits locals que obtenen ingents beneficis
gràcies a la seva relació privilegiada amb el capital internacional».
En definitiva, denúncia sobre el paper de grans empreses que
influeixen en governants i governats, «fruit de mecanismes
dexplotació al servei de lenriquiment duns pocs a costa del
patiment de les majories socials».Sis
Siscu
cu Baiges
Baiges
Novel·la
Nov
Mare nit
Kurt Vonnegut
Traducció de Martí Sales
Una de les reflexions més
dolorosament divertides sobre
lesfondrament de les ideologies
totalitàries. Howard W. Campbell,
Jr., dramaturg i espia dels aliats,
propagandista nazi durant la
Segona Guerra Mundial, està
tancat en una presó dIsrael a
lespera de ser jutjat per crims de guerra. El govern dels EUA li ha
comunicat que va fer tan bé la feina que no podrà reconèixer
públicament els seus serveis. Així, declarat enemic per totes les
potències mundials i convertit, a contracor, en un símbol vivent per
grups neonazis, escriurà unes confessions que mig món voldria a
silenciar. Lautor, Kurt Vonnegut (1922-2004), va néixer a
Indianapolis, lloc que esdevingué escenari de moltes de les seves
obres, en el si duna família dorigen alemany. Graduat en química,
es va unir a lexèrcit dels EUA durant la Segona Guerra Mundial. El
1945, tancat en un antic escorxador com a presoner de guerra dels
alemanys, va ser testimoni del bombardeig de Dresden. Passà uns
anys a Chicago i Nova York, treballant en diversos tipus de feines,
a més descriure. Les seves novel·les satíriques sobre la societat
nord-americana el van convertir en una icona de lexplosió
contracultural. Mare Nit, que es presenta per primera vegada en
català, està considerada per la crítica la seva obra mestra.
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