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La mort del general Franco, el novembre del 1975 inicia un 

període històric nou, ple d’incerteses. Amplis sectors socials 

expressen el seu desig d’anar cap a un estat democràtic, en-

cara que no es coneix l’abast exacte del seu compromís, tot 

demanant, entre altres reivindicacions, la llibertat sindical i 

el dret de vaga. A les acaballes del franquisme, el moviment 

obrer havia desafi at de manera creixent el règim amb un 

augment espectacular de la confl ictivitat laboral i del nom-

bre de vagues. S’albirava que en poc temps s’havia de passar 

d’una pràctica sindical d’enfrontament, durament reprimida, 

a una acció sindical de negociació i proposta.

 Les organitzacions populars que fi ns aleshores havien vis-

cut en la clandestinitat, patint la dura repressió de la dictadu-

ra, comencen a emergir. En la transició cap a la democràcia, 

es vertebren ràpidament com a moviments de masses. La 

UGT és reconeguda a través de les assemblees empresarials, 

la creació de comitès d’empresa i la seva oposició al sindicat 

vertical. També es reivindica com un moviment plenament 

sindical en contraposició a altres sindicats que es defi neixen 

com a moviment sociopolític. L’abril del 1976 es celebra a Ma-

drid en XXX Congrés de la UGT –el primer que tornava a tenir 

lloc a l’Estat espanyol des de la fi  de la Guerra Civil– i la UGT 

de Catalunya hi participa activament. La central catalana es 

reorganitza de forma defi nitiva a l’assemblea celebrada la 

ciutat de Terrassa.

 Ben poc després d’aquest agitat Primer de Maig es va 

produir l’acte de la «majoria d’edat» de la nova UGT cata-

lana, del sindicat refundat a la darreria del franquisme, l’As-

semblea de Terrassa. Com a mostra de la contradictòria situ-

ació del moment de transició que es vivia, aquest acte es va 

portar a terme pocs dies després que, de forma paral·lela, es 

poguessin seguir fent actes de presentació pública de les or-

ganitzacions socialistes, mentre que la policia encara detenia 

militants.

David Ballester, Els homes sense nom. L’exili i la clandestinitat 

de la UGT de Catalunya (1936-1976)

Els antecedents immediats. El pas de la dictadura a la democràcia

La UGT de Catalunya ha elegit la ciutat de Terrassa per celebrar el seu 15è Congrés. Poques vegades un esdeveniment 

d’aquestes característiques se celebra en una localitat que no és capital de província. La tria del lloc no és gens casual: 

coincideix amb la commemoració del 40è aniversari de l’Assemblea General de la UGT, que va tenir lloc a Terrassa el 20 de 

juny de 1976 i que va signifi car el renaixement del sindicat després de la dictadura franquista.

Especial Congrés

L’Assemblea de Terrassa
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L’Assemblea de Terrassa es va celebrar el diumenge 20 de 

juny al Centre Social del barri de Les Arenes, un local aconse-

guit gràcies a les gestions de militants ugetistes i del Reagru-

pament de la ciutat, que pertanyien a l’associació de veïns 

del barri. Indubtablement, és una fi ta històrica en l’evolució 

de l’organització i en la memòria històrica dels prop de 400 

militants que van ser-hi presents, encara que aviat la propa-

ganda del sindicat parlà d’uns 500.

 A aquest acte es va arribar en un context de gran descon-

fi ança respecte de les possibilitats de l’ugetisme per arrelar 

a Catalunya, tant per la part de les organitzacions sindicals 

internacionals com per la direcció confederal. La presència de 

Nicolás Redondo a Terrassa va ser anunciada, però no es va 

produir i va ser substituït per Isaíes Herrero. Va ser un acte 

que responia a una política de fets consumats per part de la 

direcció catalana, que volia aixecar d’un cop la bandera del 

sindicat, convençuts com estaven que la tradició de les sigles, 

especialment entre amplis sectors de la immigració, era la 

millor garantia per a un immediat redreçament del sindicat.

 En considerar-se un acte de caràcter intern no s’hi va invi-

tar altres formacions, ni polítiques ni sindicals, ni tampoc no 

es va permetre que la premsa hi fos present. Malgrat això, 

se li va intentar donar el màxim ressò propagandístic. Tam-

bé va voler ser entès com una plataforma a partir de la qual 

reforçar el procés de creixement que experimentava el sindi-

cat: «No olvidéis que la opinión pública estará pendiente de 

esta asamblea. Procurad acudir todos», es deia en la circular 

confi dencial en què el Comitè Regional marcava les directrius 

respecte al desenvolupament de l’acte.

David Ballester, Els homes sense nom. L’exili i la clandestinitat 

de la UGT de Catalunya (1936-1976)

Consolidació i reforçament del creixement

Centre Social de les Arenes el 1981. Jordi Boladeras. Arxiu Municipal de Terrassa
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De l’Assemblea es conserva un únic document gràfi c, en 

diversos formats, que dóna una perspectiva de la sala i de 

la presidència de l’acte, que ocupaven Camilo Rueda, María 

José Echevarría, Gregorio Rízquez, Luis Fuertes, Francisco Ru-

bio Albeloa i Victoriano Sánchez. A la seva esquerra, assegut 

en una cadira al marge de la taula presidencial i, òbviament, 

de cara a la militància, el delegat governatiu, l’únic encorba-

tat, amb una americana de quadres blancs i negres i ulleres 

fosques. Tota una imatge per a la Transició. Al darrere, una 

gran senyera i el símbol ugetista. A la taula, la fotografi a de 

Pablo Iglesias i dos acrònims del sindicat sobre tela vermella. 

A fora, un important desplegament de forces de la policia 

armada.

 L’acte va començar amb una presentació per part de José 

Valentín Antón, seguida per la lectura i l’aprovació de l’infor-

me de la gestió del comitè sortint. A continuació es van apro-

var les resolucions del congrés confederal celebrat a Madrid 

el proppassat abril, i es va passar a l’apartat d’estatuts, que 

es va ajornar fi ns al proper congrés, que en principi s’havia 

de celebrar l’any següent, quan una comissió hagués pogut 

incorporar a l’esborrany totes les esmenes incorporades a 

Terrassa. Després es va arribar al punt més confl ictiu de tota 

la jornada, l’elecció del nou Secretariat Nacional, encara que 

es va fer sota l’eufemisme d’una comissió d’estudis, en haver 

prohibit l’autoritat governativa aquella denominació, de la 

mateixa manera que també havia prohibit cantar La Interna-

cional i enlairar els punys.

David Ballester, Els homes sense nom. L’exili i la clandestinitat 

de la UGT de Catalunya (1936-1976)

Especial Congrés

La mesa presidencial... i un curiós convidat

Arxiu de la UGT de Catalunya
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David Ballester, Els homes sense nom. L’exili i la clandestinitat de la UGT de Catalunya (1936-1976)
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«El Congrés de Terrassa me’l vaig passar entre pollastres a 

l’ast i truites de patates. Volguessis o no les socialistes ter-

rassenques vam haver d’assumir, en tot el caos de l’organit-

zació, el tema del dinar per a tota aquella gent. Quan vam 

haver-lo fet, però, vam quedar satisfetes. Aquell congrés, en 

general, va ser molt satisfactori. En aquells temps no tothom 

tenia telèfon i ens vam passar els dies anteriors corrent d’una 

casa a l’altra. Hi va haver una anècdota bastant insòlita: a 

les fotografi es del Congrés es veu, al costat de la mesa pre-

sidencial, una persona asseguda que no és cap representant 

sindical: era un policia, vigilant ben de prop el que fèiem. El 

sotscomissari ens rondava i posava els nassos pertot, i com 

que certes expressions no estaven encara permeses, se t’es-

capaven i era convenient rectifi car. Per exemple: en lloc de 

secretariat nacional calia dir gestora, en lloc de congrés, calia 

dir assemblea. Eren força rarets, oi?»

http://www.ugtcatalunya.cat/historia

Cèlia Ros. La intendència

«Més tard, davant l’impacte que produí la riuada (els ai-

guats del 1962 al Vallès), vaig prendre consciència que 

nosaltres, organitzats, podíem canviar les coses. Després 

d’aquesta presa de consciència, es pot dir que en vàrem 

beure: la vaga de l’AEG, de l’any 70, la més llarga fi ns llavors 

de la dictadura, la fundació de la UGT a Terrassa i que el pri-

mer congrés de la UGT de Catalunya, encara no legalitzada, 

fet dins el país, tingués lloc en el Centre Social de Les Arenes, 

construït totxo a totxo i rajola a rajola pels veïns del mateix 

barri.»

 «En aquells dies s’estava plantejant crear un sindicat 

amb plantejaments catalanistes molt desacomplexats, com 

al País Basc, però ho vam impedir i, seguint les indicacions 

de Josep Pallach, vam decidir crear la UGT de Terrassa… tor-

nar a crear, vull dir. La vam ressuscitar sense saber massa 

què havia estat abans del 36, que ens quedava molt lluny, i 

vam tenir la sort de ser un equip molt sòlid i entusiasta. La 

fi gura del Benito Martínez, que era un expastor de cabres, 

obrer de l’alimentació i amic nostre, ens va anar molt bé 

perquè ell gaudia d’un magnetisme espectacular entre els 

obrers de Terrassa i després d’haver treballat junts a Les Are-

nes, ens coneixia i ens va fer confi ança. Sense la seva pre-

disposició a ajudar-nos la UGT no hauria estat el que fou: un 

sindicat clandestí que creixia i que s’omplia de gent maca. 

Vàrem llogar uns locals i anàvem a Barcelona a veure en Luis 

Fuertes i tota la gent que també predicava les sigles de la 

UGT per allí. La junta de veïns de Les Arenes ens van facilitar 

els locals per fer el primer Congrés Nacional de la UGT de 

Catalunya, encara il·legal després de la guerra. Ja en demo-

cràcia, el comissari de policia de Terrassa, en una xerradeta, 

vaig veure que se sabia la meva vida al complet. L’home 

s’ensumava que la democràcia arribaria i ens deixava fer 

però ens vigilaven de prop… Suposo que, sense nosaltres, 

s’haurien avorrit bastant allí, a les acaballes del seu món». 

Les Notícies de llengua i treball núm. 35

http://www.ugtcatalunya.cat/historia

Especial Congrés

Pere Puntí. Dels aiguats
a l’organització sindical

«Com a resultat d’aquestes lluites es posa en evidència el 

que molts treballadors han donat suport: l’existència dels 

comitès d’empresa elegits i formats directament per treba-

lladors, al marge del sindicat vertical. Això assenyala que el 

camí cap a llibertat sindical i democràtica passa per la ruptu-

ra amb les estructures de la dictadura, inclosa la del sindicat 

vertical, fet que indica que no cal perdre el temps intentant 

reformar l’organització des de dintre.»

http://www.ugtcatalunya.cat/historia

Luis Fuertes i el sindicat vertical

Riuades del 1962, Fons Carles Duran, Arxiu Municipal de Terrassa
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El cartell ha de mostrar en una imatge senzilla i imme-

diata, l’essència d’una realitat complexa. Ha de provocar 

interès, ser clar i tenir capacitat de persuasió. Aquesta ex-

pressió artística ha estat un dels primers mitjans de comu-

nicació de masses. Després de centenars d’anys d’existèn-

cia, va adquirir una gran popularitat i continuïtat a fi nals 

del segle XIX, en correspondència amb el progrés industrial 

i a les transformacions en el món del treball. El cartellisme 

va tenir una importància cabdal en temps de la República i 

la Guerra Civil espanyola.

El lema, encara que molt més antic, comparteix amb el 

cartell la capacitat de sintetitzar en una frase curta una 

idea o un argument. Ha de simplifi car, condensar, fer en-

tendre de manera ràpida els objectius que es perseguei-

xen. Ha d’engrescar i ser fàcil de recordar. La història con-

templa un i altre, cartell i lema, com un refl ex dels usos i 

els costums de les diferents èpoques.

La UGT de Catalunya, com a entitat plenament arrela-

da al país, és hereva d’una llarga tradició en el camp del 

cartellisme. Des de la seva creació, fa més de 125 anys, ha 

produït una obra notable, reconeguda com una de les més 

estimables des del punt de vista artístic de la nostra histò-

ria. Fidel als orígens, ha continuat de manera excel·lent la 

seva pràctica creativa.

L’exposició recull només una petita col·lecció de la pro-

ducció dels últims anys. Aplega els cartells i els lemes dels 

congressos del sindicat des de l’Assemblea de Terrassa, fa 

quaranta anys, fi ns als nostres dies. Seguint-los, recupe-

rem la memòria i trobem un punt d’orientació sobre els 

moments concrets del recorregut del sindicat, els punts 

d’infl exió sobre el que havíem de pronunciar-nos. Alhora, 

és una mostra de la continuïtat en la defensa dels valors 

culturals que la nostra organització ha mantingut des dels 

seus orígens.

Especial Congrés

«Les nostres veus, les nostres imatges»
Exposició de cartells i lemes de la UGT de Catalunya des de l’Assemblea de Terrassa

1976-1978, Assemblea de Terrassa
Por la Democracia y la Libertad Sindical
20 de juny de 1976, a Terrassa

1982, Congrés Extraodinari
La organización para todos  
13-14 de febrer, a Barcelona

1978-1980, IV Congrés
La Unión General de Trabajadores de Catalunya
24-26 de febrer de 1978, a Barcelona

1980-1982, V Congrés
Un sindicalismo para todos
6-8 de juny de 1980, a Castelldefels

( )
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1989, Gestora
1 de desembre, a Barcelona

1983-1986, VI Congrés
Per una acció sindical solidària

1-3 de juliol de 1983, a Barcelona

1986-1989, VII Congrés
Un sindicat amb història.

Per un sindicalisme de futur
8-10 de maig de 1986, a Barcelona

1989, Congrés Extraordinari
11 de febrer, a Barcelona

Especial Congrés

( )

( )
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1990-1994, VIII Congrés
De la solidaritat cap al progrés 
3-5 de maig de 1990, a Barcelona

2002-2005, XI Congrés
Ajuntar per sumar

19-22 de març de 2002, a Tarragona

1994-1998, IX Congrés
Pel seny, innovem
20-22 d’abril de 1994, a Barcelona

1998-2002, X Congrés
La força de la pluralitat

17-20 de març de 1998, a Girona

Especial Congrés
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2005-2009, XII Congrés
Amb tu
20-23 de juny de 2005, a Lleida

2009-2013 XIII Congrés
Ara
21-24 d’abril de 2009, a Barcelona

2013-2016, XIV Congrés
Temps de lluita. Unitat i Resposta
24-26 d’abril de 2013, a Barcelona

2016, XV Congrés
Som drets. Som lluita

6-8 d’abril de 2016, a Terrassa

Especial Congrés



13Les Notícies de llengua i treball 42, abril 2016

Probablement el primer i més gran 

desafi ament a què s’enfronten avui 

les organitzacions sindicals sigui 

avançar decididament en la resposta 

als canvis que van començar a produ-

ir-se fa trenta anys amb la revolució 

neoliberal i tot el seu instrumental: 

una globalització basada en la libe-

ralització (desregulació) general de 

la circulació de béns, empreses i capi-

tals. Les conseqüències progressives, 

però cada cop més profundes d’això, 

han estat el debilitament de les lleis, 

les polítiques públiques i els convenis 

col·lectius, els tres instruments que 

havien aconseguit, després del fi nal 

de la Segona Guerra Mundial, que 

la democràcia, a través dels parla-

ments, els governs i els sindicats, em-

bridés al mercat.

 Sobre tot això s’han fet córrer rius 

de tinta i anàlisis encertades apor-

tant idees per reforçar i organitzar 

una estratègia articulada de respos-

ta que, tant en els àmbits nacionals 

com en el pla europeu o interna-

cional, aconsegueixi fer front a les 

conseqüències d’aquesta ofensiva. 

Posem un exemple molt clar, proper i 

d’una transcendència especial.

De les anàlisis a una estratègia sindical de resposta
Antonio González

«Just quan començava a conèixer 

totes les respostes, m’han canviat 

les preguntes»

Els profunds canvis socials, econò-

mics i tecnològics que s’han produ-

ït els últims anys, accelerats arran 

de l’esclat de la crisi del 2008, han 

transformat l’estructura social provo-

cant que «la classe obrera» ja no es-

tigués unifi cada i ja no generés una 

identitat que compartia els mateixos 

interessos. Els grups que abans ope-

raven de manera unitària s’han frac-

cionat, i s’han obert fi ssures entre 

treballadors estables, aturats i pre-

caris. El pes del nou model de treball 

origina alhora un creixement expo-

nencial de les desigualtats. La feina 

és escassa i accedir-hi no garanteix ni 

estabilitat ni unes condicions de vida 

dignes. Els joves, ben preparats, han 

de marxar a l’estranger per poder 

treballar i desenvolupar-se professi-

onalment. Els drets laborals han re-

trocedit fi ns a quotes inimaginables 

fa pocs anys. 

 També les hegemonies s’han vist 

afectades. El capital fi nancer s’ha 

descarat i el neocapitalisme no ama-

ga els seus objectius. S’està impo-

sant el nou model de «competitivitat 

com a manera d’estar en el món, el 

compte de resultats (personal o em-

presarial) com a mesura de totes les 

coses, la inefi ciència de la cosa públi-

ca i la meritocràcia i l’individualisme 

radical com a horitzons morals del 

nostre temps» (Josep Ramoneda).

 Els sindicats han hagut de respon-

dre les grans qüestions del moment, 

just quan el mateix sistema perdia 

legitimitat. El repte és immens. La 

bona feina feta dia a dia per milers 

de persones que han treballat en 

condicions molt dures, durant molts 

anys de perseverança, intel·ligència, 

sacrifi ci i esforç, aconseguint unes 

clares millores pel conjunt dels treba-

lladors, fent passos agegantats cap a 

una societat més justa i un estat del 

benestar universal, està amenaçada.

 En aquest context hem demanat 

a diferents experts que ens donessin 

el seu punt de vista sobre la qüestió. 

¿Cap on han d’anar els sindicats ac-

tualment per continuar representant 

amb èxit el paper que els pertoca, 

com poder continuar essent útils i 

respondre als objectius de la seva 

creació? Diverses veus de diversos 

àmbits i ideologies han accedit ama-

blement a contribuir al necessari 

diàleg que ens afecta. A tots ells, el 

nostre agraïment per les seves valu-

oses opinions.

El sindicalisme europeu del segle XXI

Especial Congrés
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Fa més de 25 anys la UGT de Catalu-

nya va celebrar el 9è Congrés sota el 

lema «Per seny, innovem».

 Llavors, com ara, el futur es mos-

trava incert perquè tot i que comen-

çàvem a superar la crisi econòmica, 

els seus efectes més negatius per-

sistien. El dur ajust en termes d’ocu-

pació del sistema productiu català 

previ a la incorporació d’Espanya a 

la CEE (avui Unió Europea) no havia 

conclòs, l’atur juvenil se situava al 

voltant del 50% i malgrat la incipi-

ent millora de la taxa de cobertura 

de l’atur, aquesta tampoc arribava a 

cobrir ni la meitat dels aturats.

 En aquest context, la disjunti-

va consistia a romandre immòbils, 

sense fer canvis, pensant que es 

tornaria al d’abans, o bé innovar en 

l’organització i en la política sindical. 

Seguint allò que deia el president de 

la LO sueca de llavors, «Quan l’únic 

segur és el canvi, del que es tracta és 

de protagonitzar un canvi segur», la 

UGT va tenir el seny d’innovar.

 Avui es repeteixen algunes co-

ses similars, però la situació no és la 

mateixa. De nou venim d’una crisi 

econòmica que no només ha des-

truït molts llocs de treball i provo-

cat unes altes taxes d’atur de llarga 

durada i d’atur juvenil, sinó que al 

Un cop més «Per seny, innovem»
Josep Maria Rañé i Blasco

Especial Congrés

 La desregulació progressiva del 

mercat de treball a Espanya, iniciada 

amb la reforma de 1984, ampliada, 

desenvolupada i aprofundida amb 

la de 1994, completada amb mesu-

res el 2002 i culminada amb les de 

2010 i, sobretot, de 2012, és la causa 

principal de l’ensorrament dels drets 

laborals, de l’enfonsament de l’acció 

sindical i de l’augment inaudit de les 

desigualtats socials. Aquestes no es 

van corregir en l’etapa 1994-2007, la 

més llarga en creixement econòmic i 

creació d’ocupació de la història mo-

derna del nostre país, i han crescut 

extraordinàriament durant la crisi a 

causa dels més de cinc milions d’aco-

miadaments de treballadors amb 

contracte indefi nit, a la pèrdua d’ocu-

pacions temporals i a la devaluació 

salarial. 

 Els problemes, no sols els laborals 

sinó també, en bona part, els econò-

mics i productius, provenen d’aques-

ta desregulació laboral. Cal, doncs, 

a partir d’un diagnòstic sistemàtic, 

profund i seriós dels factors que ex-

pliquen el desastrós funcionament 

del mercat laboral espanyol, reforçar 

l’operativitat de l’estratègia sindical 

de forma que afronti i reverteixi la 

desregulació laboral.

 En un context de debilitat sindi-

cal, provocat per la crisi i pel retrocés 

de lleis i convenis, la prioritat ha de 

ser reforçar l’efi càcia i la capacitat 

d’actuació del sindicat a tots els ni-

vells, millorant la correlació de forces, 

redoblant les actuacions en tota una 

sèrie de línies i plans d’acció, entre 

altres:

• Augmentar el capital represen-

tatiu, establint una de les línies 

prioritàries en les eleccions sindi-

cals, a les quals cal destinar –amb 

control d’efi càcia– els mitjans hu-

mans i materials sufi cients.

• Incrementar l’afi liació, elaborant 

una campanya estratègica aplica-

da en tots els àmbits i avaluada 

de forma contínua.

• Prioritzar el reforçament de la 

negociació col·lectiva: concen-

trant en tots els sectors i en tots 

els nivells la part majoritària dels 

mitjans del sindicat, dotant-la 

d’un enfocament estratègic, pre-

parant-la amb temps sufi cient, 

coordinant-ne la preparació en-

tre les diferents àrees d’actuació 

implicades en els seus contin-

guts, dissenyant un mapa ideal 

d’àmbits i estructuració de la 

negociació que permeti millorar 

la correlació per negociar, creant 

una unitat tècnica per al suport a 

la negociació en les grans empre-

ses.

• Dotar de més i millors mitjans la 

participació institucional, exigint 

una llei estatal que l’ordeni i que 

n’augmenti la seva efi càcia.

• Elaborar treballs interns i externs 

que permetin millorar les posici-

ons, propostes i estratègies del 

sindicat davant els grans proble-

mes a què s’enfronta en tots els 

àmbits.

• Augmentar la formació sindical 

dels dirigents de les estructures, 

dels quadres sindicals i dels dele-

gats.

• Realitzar un pla per a l’anàlisi dels 

recursos econòmics, materials i 

humans disponibles i la seva reo-

rientació a les línies considerades 

prioritàries, a partir d’una racio-

nalització completa dels mitjans 

actuals i de la seva reorganitza-

ció.
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Tot i que sempre podem trobar al-

gun extremista liberal que defensi 

el contrari, no hi ha dubte que les 

relacions laborals han de ser regu-

lades pels poders públics. El mateix 

John Stuart Mill, un dels pares del 

liberalisme, ja va argumentar que, 

en el món industrial, els treballa-

dors es trobaven en una situació ne-

gociadora desavantatjosa, i que era 

raonable l’existència de sindicats 

i que els poders públics regulessin 

les condicions de treball.

 Al llarg dels anys, en el món 

occidental s’han anat perfi lant dos 

models de relacions laborals, amb 

dos models sindicals molt diferents.

 En el model que podem deno-

minar «liberal», característic dels 

països anglosaxons, els sindicats 

són tolerats, però no encoratjats, 

pels poders públics; en el model 

centre i nord europeu, en canvi, els 

sindicats formen part del sistema 

polític.

 Aquests dos models es cor-

responen amb dues visions de la 

societat. En la visió «liberal», i pa-

rafrasejant Margaret Thatcher, la 

societat no existeix, només hi ha 

individus i l’Estat. Els individus ne-

gocien entre si, i l’Estat controla 

que els poderosos no abusin del seu 

poder. Contràriament al pensament 

popular, el salari mínim és caracte-

rístic d’aquestes societats: el Regne 

Unit, Irlanda, Nova Zelanda, Austrà-

lia i els Estats Units. Típicament, en 

aquestes societats el subsidi de de-

socupació és administrat per l’Estat 

i té caràcter obligatori.

 En canvi, en la visió de les so-

cietats germàniques i nòrdiques, 

entre els individus i l’Estat hi ha 

organitzacions, hereves del feuda-

lisme, que representen interessos 

col·lectius. Aquestes organitzacions 

–entre les quals, sindicats i patro-

Un nou model sindical per a un nou estat?
Miquel Puig

Especial Congrés

mateix temps està precaritzant les 

condicions de treball i sent utilitzada 

per desmantellar part del model de 

relacions laborals i d’estat del ben-

estar que s’havia construït des de la 

Tran sició.

 Aquesta crisi tan dura ha produït 

en el si dels treballadors, com a ciu-

tadans, una profunda decepció i des-

confi ança cap als governs, que els 

han deixat desprotegits davant les 

exigències d’austeritat i destrucció 

de la cobertura social que reclama-

ven els poders econòmics que la van 

gestar amb els seus excessos.

 Després de l’abatiment inicial, 

avui hi ha una reacció que està evo-

lucionant cap a una reivindicació 

col·lectiva i crítica amb la política 

cada cop més conscient. Encara que 

és necessari reconèixer que aquest 

fenomen coexisteix amb una altra 

reacció més escèptica, individualista 

i passiva que demana que li prote-

geixin i resolguin els problemes.

 El sindicalisme no és aliè a aques-

ta dualitat. Un altre cop, la disjuntiva 

és pensar que tot tornarà a ser com 

abans o transformar-se en un agent 

del canvi.

 Novament, el més intel·ligent, 

encara que només sigui per sentit 

comú, és canviar. I en aquest canvi hi 

ha un factor fonamental que el sindi-

cat i el sindicalisme han d’incorporar, 

sí o sí, com és l’aprofundiment en la 

democràcia interna i externa.

 Avui la gent cada vegada aguan-

tem pitjor les consignes, si és que 

alguna vegada ho vàrem fer. Tots 

exigim que no es decideixi sobre les 

nostres coses sense nosaltres. És cert 

que estem disposats a confi ar en els 

«nostres», però a canvi que se’ns 

tingui en compte en el moment de 

prendre les decisions. La represen-

tativitat i legitimitat que deriva del 

procés d’eleccions sindicals és un 

bon punt de partida, encara que in-

sufi cient.

 Per això, la gran innovació que el 

sindicat ha de dur a terme, tant inter-

nament com externa, és la d’aconse-

guir la implicació i la participació dels 

treballadors. Internament, afavorint 

la participació en l’elecció directa dels 

seus dirigents, i externament fent que 

els convenis, en qualsevol dels seus 

àmbits, es ratifi quin després de la seva 

aprovació per part dels qui en rebran els 

efectes. Això signifi ca apropar més les 

decisions als centres de treball. 

 Aquest sindicalisme més participa-

tiu, conscient i compromès, és el millor 

antídot enfront de la fl exibilització de 

les estructures productives, la indivi-

dualització de les relacions laborals i la 

precarització de les condicions, perquè 

obliga a una «gimnàstica organitzativa» 

que permet guanyar autonomia i capa-

citat de resposta, alhora que maduresa 

i coresponsabilitat per adaptar solucions 

assumibles i bones per a la majoria.

 Així que, un cop més «Per seny, in-

novem». 
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Els reptes que condicionen el futur 

sindical són diversos i fonamentals. 

Defi nir-los i avançar propostes per 

afrontar-los és la primera tasca per 

entreveure’n el futur. Si és que exis-

teix aquest futur per a un sindicalis-

me tal com l’hem entès al llarg de 

més de dos segles. En la prerevolu-

ció industrial no hi havia sindicats, 

només gremis, i ara no sabem quin 

paper i quines formes poden adoptar 

les organitzacions que defensin els 

treballadors en una era que no sa-

bem si serà postindustrial o hiperin-

dustrial (vinculant producció i serveis 

com a conseqüència de les tecnologi-

es digitals i l’organització en xarxa).

 Els desafi aments que afronten els 

sindicats provenen, principalment, 

de tres tipus de causes. D’una ban-

da, l’hegemonia ideològica i políti-

ca del neoliberalisme, els dogmes 

del qual podem resumir en «més 

mercat i menys Estat, més empresa 

i menys sindicat, menys impostos i 

menys despesa pública». De l’altra, 

els canvis profunds en l’entorn i en el 

mateix règim de producció capitalis-

ta, començant per la fi nancerització 

del capitalisme, la globalització eco-

nòmica i les conseqüències mediam-

bientals del model de desenvolupa-

ment econòmic. Finalment, i com a 

conseqüència d’això, la necessitat 

d’adequar les estratègies, estruc-

tures i formes d’acció sindicals per 

donar resposta a uns treballadors 

amb estatus cada vegada més frag-

mentats, als canvis en la composició i 

les estratègies de les empreses, a les 

innovacions tecnològiques i les seves 

repercussions sobre l’organització del 

treball, a la renovació o, fi ns i tot, el 

replantejament de les aliances tradi-

cionals d’un moviment obrer que ja 

no existeix.

 L’economista nord americà Lester 

Thurow va sentenciar, el 1992, que 

«el capitalisme va declarar la guerra 

a la classe treballadora, i la va gua-

nyar». Com a conseqüència de la 

política neoliberal van succeir-se les 

contrareformes laborals, les de la 

protecció social i del govern de les 

empreses, la desregulació fi nancera 

i la seva hegemonia sobre el capital 

productiu. A causa, en gran manera, 

de la pèrdua de poder sindical en la 

regulació laboral i el repartiment 

directe i indirecte de la riquesa, van 

créixer l’atur, la precarietat laboral, 

la inseguretat social, la pobresa i la 

desigualtat.

 Quan parlem del futur del sindi-

calisme hem d’aprofundir en una sè-

rie d’objectius centrals: la lluita per la 

igualtat, element essencial de la de-

mocràcia i de la legitimitat sindical; 

la reivindicació del dret de treball, 

d’ocupació per a tothom i de feines 

dignes, ja que el treball amb drets se-

gueix sent l’element central de l’acció 

Alguns reptes per al futur del sindicalisme
José María Zufi aur

Especial Congrés

nals– participen en la formulació de 

la política econòmica i es responsa-

bilitzen de funcions que en el model 

anglosaxó corresponen a l’Estat. 

En aquest sentit, és signifi catiu que 

en aquestes societats no existeixin 

lleis de salari mínim (amb l’excep-

ció d’Alemanya des de 2015) i que 

els sindicats gestionin el gruix del 

subsidi de desocupació.

 En el cas espanyol, els sindi-

cats, immediatament després de 

ser legalitzats, van tenir un paper 

crucial en el pacte que va permetre 

l’estabilització política i econòmica 

de la Transició, en accedir que la 

indexació dels salaris amb la infl a-

ció passada fos substituïda per la 

indexació amb la infl ació esperada 

(molt més baixa). Els sindicats van 

ser recompensats amb prebendes 

en forma de fi nançament, però, 

en canvi, van ser apartats immedi-

atament de la política econòmica, 

monopolitzada (com tantes altres 

coses) pels partits. 

 L’interès públic no ha estat be-

nefi ciat per aquesta dinàmica. Per 

una banda, l’Estat ha mantingut 

l’existència d’un salari mínim, però 

molt més baix (en termes relatius al 

PIB per càpita) que els dels països 

liberals, i, per altra banda, la políti-

ca econòmica ha resultat, de facto, 

enormement perjudicial per a la 

classe treballadora, com posen de 

manifest les taxes d’atur, sempre 

molt més elevades que les dels paï-

sos de l’entorn.

 Com que el model sindical nòr-

dic està en crisi, assetjat per l’im-

pacte que la globalització, la sub-

contractació i la transformació de 

molts llocs de treball en autònoms, 

és impensable que un nou Estat ca-

talà pugui importar aquell model. 

Tanmateix, hauria de ser evident 

que el manteniment del model sin-

dical espanyol constituiria un enor-

me error si del que es tracta és de 

construir una societat millor.
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Des de fi nals del segle XIX, des dels 

inicis del sindicalisme al nostre país, 

s’ha fet molta via. Semblaria que 

no ha transcorregut tant de temps 

des que es va reconèixer de nou la 

llibertat sindical, però ja fa més de 

trenta anys de la Llei de 1985. Hem 

viscut grans avenços i grans transfor-

macions, però també s’han mostrat 

algunes febleses.

 La nostra estructura econòmi-

ca, més enllà de la crisi, ha canviat. 

Avui, més del seixanta per cent de la 

població ocupada pertany al sector 

serveis, i la indústria i la construcció 

han vist disminuït sensiblement el 

seu pes. Assistim a una tendència 

cada vegada més gran de reducció 

de la grandària de les empreses i 

al fraccionament de la producció i, 

sens dubte, la tecnologia està can-

viant els models de treball i les tas-

ques que hem de realitzar.

 A més, un gran nombre de do-

nes s’han incorporat al mercat de 

treball, sense que hagin aconseguit 

els mateixos nivells quantitatius i 

qualitatius que els homes. Les desi-

gualtats a la societat i en el mercat 

de treball són aquí i és imprescindi-

ble evitar que s’hi quedin.

 No és casual el debilitament 

del diàleg social i de la negociació 

col·lectiva: obeeixen a un discurs 

ideològic dominant que prioritza la 

individualització de les relacions la-

borals, el consegüent debilitament 

de les organitzacions sindicals, i la 

reducció de salaris i condicions de 

treball. L’Europa social ha de recupe-

rar el seu paper central i la Unió Eu-

ropea limitar-se a les competències 

que li atorga el Tractat de la Unió.

 Vivim temps de canvis. Ens es-

tem replantejant com a societat allò 

que donàvem com a veritats perma-

nents. En els pròxims temps, assisti-

rem a nous canvis i no hauríem de 

perdre l’oportunitat de marcar les 

línies bàsiques sobre les quals s’han 

de dissenyar les relacions laborals i 

el sindicalisme del segle XXI. Almenys 

el de la dècada que ve.

 Les organitzacions sindicals i els 

ocupadors haurien de renovar-se i 

adaptar-se a les noves característi-

ques del nostre sistema productiu, 

aportant una nova imatge a la soci-

etat.

 Són necessàries, en l’àmbit in-

tern, renovació, diversitat i transpa-

rència en el seu funcionament i un 

nou concepte de la representació, 

que portin a més afi liació sindical i 

empresarial. En un nou món, l’antic 

servirà poc.

 Els sindicats han d’ocupar aquest 

espai, cada vegada més gran, que 

deixa fora un gran nombre de per-

sones treballadores (outsiders) i 

liderar de forma efectiva el reconei-

Pensar i actuar en futur
Mar Serna Calvo

Especial Congrés

sindical i de la mateixa domesticació 

del mercat; un nou model productiu 

sostenible, perquè no hi pot haver 

ocupació ni justícia social en un pla-

neta devastat; un nou model d’em-

presa, que canviï el «govern accio-

narial» pel «govern partenarial»; la 

refundació del sistema de protecció 

social, minat per l’atur, la precarietat 

laboral i els salaris baixos, la despro-

tecció o menor protecció de sectors 

com els nens, les dones, els immi-

grants, els menys qualifi cats, i per la 

regressió de les polítiques fi scals; i, 

com ja es va fer amb la Declaració de 

Filadèlfi a el 1944, és urgent tornar als 

continguts de la democràcia, a la re-

lació entre economia i democràcia. 

 Pel que fa a les seves estructures i 

formes d’acció, el sindicalisme, entre 

altres desafi aments, haurà de prote-

gir les diferents menes de treballa-

dors (estables, temporals, a temps 

parcial, autònoms falsos i reals, de 

les cadenes de subcontractació, de 

l’economia submergida, amb disca-

pacitat…); promoure l’afi liació i la 

participació a les seves fi les de dones, 

joves, immigrants, precaris, treballa-

dors transfronterers; buscar una uni-

tat d’acció sindical més estratègica i 

operativa; enfortir l’acció a l’empresa 

per regenerar la dialèctica sindical i, 

a escala transnacional, per defensar 

des d’aquest àmbit el que ja no es 

pot defensar o aconseguir només en 

els estats; donar resposta als treba-

lladors de les petites empreses des 

d’estructures de diàleg territorials; 

crear instruments potents d’anàlisi, 

argumentació i proposta coordinats 

en l’àmbit europeu i mundial; ade-

quar les estructures organitzatives als 

objectius d’afi liació, més democràcia 

i participació de treballadors amb es-

tatus molt diferents; més cooperació 

entre estructures per respondre a la 

interconnexió més gran entre sectors 

productius, cadenes de subcontrac-

tació i «uberització» creixent de les 

relacions laborals. I per seguir fent 

possible, dins del sindicat, la com-

plementarietat entre corporativisme 

sectorial i interessos generals.



18 Les Notícies de llengua i treball 42, abril 2016

xement dels seus drets i l’eliminació 

de les desigualtats al mercat de tre-

ball com a preocupació col·lectiva. 

Hauria d’esborrar-se la imatge –que 

se’ls ha volgut donar de manera in-

teressada– que únicament defensen 

les persones amb un treball estable.

 Aquesta renovació no serà su-

fi cient si no va acompanyada dels 

imprescindibles canvis legals. El 

reconeixement dels drets de parti-

cipació de les organitzacions sindi-

cals i empresarials i el consegüent 

suport institucional, han de ser un 

dels fonaments d’aquestes modifi -

cacions. El foment d’una negociació 

col·lectiva més centralitzada, que in-

clogui el percentatge més gran de la 

població ocupada i més rica en els 

seus continguts, integrarà gran part 

d’empreses i persones treballadores 

que avui estan fora de les relacions 

laborals col·lectives.

 I fi nalment, pensar en futur su-

posa l’ineludible canvi de les formes 

de representació unitària ja obsole-

tes. El centre de treball de milers de 

pimes no pot ser l’àmbit d’actuació 

sindical ordinària, ja que moriria 

d’inanició. Cal actuar en àmbits ter-

ritorials superiors (polígon, pobla-

ció, comarca…) i sectorials, com un 

nou marc en el qual aquesta repre-

sentació es produeixi.

 Però no només cal pensar. És im-

prescindible actuar ja. 

Especial Congrés
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Conversa sobre el Jose
amb la seva germana, Elena Álvarez Suárez 

Meritxell Lombarte i Rosa M. Puig-Serra; fotografi es de l’àlbum familiar

Hem quedat amb l’Elena Álvarez per parlar de la infàn-

cia i primera joventut del seu germà, el Pepe, però ella 

arriba i, després de somriure i saludar, puntualitza: «El 

Pepe no va ser ‹el Pepe› fi ns a arribar a Barcelona. A casa 

era ‹el Jose›. El va batejar com a Pepe en Pasqual Mara-

gall. Un dia el va anomenar Pepe, i a partir d’aleshores, 

molta gent li diu així».

Marcel·lí Molins, Pasqual Maragall i Josep M. Àlvarez quan feia de traçador a caldereria a l’antiga Maquinista Terrestre i Marítima



20 Les Notícies de llengua i treball 42, abril 2016 Especial Congrés

 «Casa» és l’aldea d’Alvariza, al Concejo de Belmonte 

de Miranda, un grup de parròquies disperses a 56 quilò-

metres de la capital d’Astúries que, quan el Pepe només 

es deia Jose, era un veïnat de cases i estables on tothom 

es dedicava a les feines del camp. Actualment hi queda 

poca gent: no arriba a trenta habitants.

 «La mare, una dona molt treballadora, forta i valen-

ta, a més de les feines de la casa, treballava al camp i 

amb les quatre i cinc vaques i els dos garrins que tení-

em. Exercia el matriarcat amb sis fi lls a qui calia posar el 

plat a taula, o sigui que tot el que feia o deia, ho feia o 

ho deia treballant. Es va jubilar amb la seva pròpia pen-

sió. Malgrat la marxa dels fi lls, ella sempre es va voler 

quedar a Astúries. «El Jose i ella s’assemblaven molt. 

Tenien un caràcter molt semblant». El pare, de manera 

complementària, acceptava qualsevol feina que li ofe-

rissin. «Era allò que en català en diem un ‹tothofaig›. 

Treballava d’agricultor, però si calia, també ajudava a les 

obres i anava a les mines de caolí que estaven a la zona. 

Ser d’esquerres era una manera de ser, malgrat no estar 

gaire polititzat ni ser una fi gura destacada en el camp 

Diferents moments de la seva vida. A la dreta, fent de pregoner a les festes de Belmonte

La casa familiar. Els pares (anys setanta). A l’escola (a la dreta, la mestra M. Isabel). Amb uns nens del poble. El dia de la primera comunió. Foto escolar
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polític: ho portava dintre, ser d’esquerres era dins seu. 

Vivíem en una casa de pocs metres quadrats i mai no 

vam tenir gaires terres. El capital familiar més destacable 

podien ser les vaques o els garrins per engreixar. Propi-

etats comestibles. La nostra infantesa va ser tranquil·la 

i feliç, amb un sentiment familiar molt fort que encara 

mantenim.»

 En el si d’aquell ambient, el petit Jose, el cinquè dels 

sis germans, aviat va anar a parar on anaven a parar 

tots: al camp, amb les eines a la mà. «No m’atreviria 

a dir que era un negat», diu l’Elena amb un esbós de 

somriure, «però era evident que el camp no li agradava 

gens ni mica. Un tiet sempre explicava com portava l’ara-

da... i, vamos, no era lo seu. No s’havia plantejat mai 

quedar-se allà. Era un urbanita vocacional». ¿Com era de 

petit: apuntava maneres de lideratge? «Era molt gene-

rós. Tenia el talent del do de gents, empatia, un caràcter 

conciliador i una curiositat infi nita…».

 Malgrat que es portaven set anys, van coincidir a 

l’escola: una aula on es barrejaven nens i nenes de to-

tes les edats. Allí, en Jose va conèixer una persona amb 

Especial Congrés

«El cap de Personal de La Maquinista Terrestre i Marítima, l’advo-

cat asturià Manuel Tuero Madiedo, després de la vaga del 1970, 

va anar a Astúries a buscar operaris i aprenents amb la FP fi na-

litzada perquè treballessin a la fàbrica. Va omplir un autocar de 

joves, entre els quals el Pepe Àlvarez, i els va portar a Barcelona. 

Els van deixar tirats, al mig de la plaça Catalunya, de nit, dient-los 

que es busquessin la vida.»

 «El personatge era falangista, «lugarteniente de la guardia 

de Franco», i pensava que els joves asturians no presentarien pro-

blemes. No comptava, però, que alguns ja arribaven polititzats, 

com un tal Herminio, «el guaje». El Pepe aviat va començar a fer 

les primeres pintades. Com a anècdota puc explicar que la prime-

ra vegada que va agafar un micro va dir ‹Bon dia›, va deixar el mi-

cro i va marxar. Aquests nois van ser el nucli principal dels que van 

formar, uns anys més tard, la UGT de La Maquinista: los guajes.»

Juan José Lleixà, treballador de La Maquinista del 1965 fi ns al 2015. 

Va ser secretari de la secció sindical de la UGT del 1996 al 2004.
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uns valors que sempre més tindria en compte: la seva 

mestra, Maria Isabel. «Sembla que tot va començar amb 

un confl icte», diu l’Elena torçant la cella, com fem molts 

humans quan volem invocar el passat. «Li agradava sor-

tir-se amb la seva. No devia sotmetre’s del tot a la seva 

autoritat, van tenir algun rifi rrafe. La mestra, en lloc de 

reprimir en l’estil d’aquells temps, dialogava amb ell. El 

tractava com si fos un adult fi ns que aconseguia arribar 

a un pacte. El resultat va ser una relació de respecte i 

carinyo mutu». Tant és així que, avui en dia, quan una 

emissora de ràdio o un diari asseuen el Pepe per tal d’en-

trevistar-lo, sovint té unes paraules de record per a aque-

lla mestra. «Em va marcar», reconeix.

 La consciència política, com els problemes d’estómac, 

li va arribar per herència paterna. «La mare era una dona 

de consciència cristiana, que no beata. No tenia temps 

d’anar a missa i només hauria pogut coincidir amb els 

mossens si aquests treballessin, però la vessant cristiana 

d’assistir els pobres i la idea del bé que aquesta doctrina 

promulga les duia molt interioritzades. Sovint compartí-

em taula amb aquells pidolaires que fan rutes demanant 

almoina per les cases de camp i, els hi guardava els ma-

cutos. Si la Guàrdia Civil l’advertia que podien ser lladres 

o que es gastaven els diners d’una manera o una altra, 

a ella li entrava per una orella i li sortia per l’altra. Deia 

que si els havia donat diners, només faltaria que els ha-

gués de demanar explicacions, no tenia per què fer-ho… 

podríem dir que el seu Papa de referència seria l’actual».

 «Per les circumstàncies del moment, tot el que fos 

política li produïa aquell rebuig motivat per la prudència. 

Quan el pare sintonitzava la clandestina Ràdio Pirenaica 

amb un petit transistor, ella alçava la seva veu sobre el 

fi let de veu secreta: «Quita esa fanfoña, que estás todo 

el día con esto, que nos van a oir». També tenia un gest 

característic de quan el pare i un veí canari que tenien 

s’ajuntaven a casa a beure vi i, entrada la nit, renegaven 

a viva veu del franquisme, es queixaven de tot: tancar 

fi nestres i porticons».

 Amb el pare ja mort (va morir amb només 52 anys) el 

Jose va haver de treballar en una benzinera i de cambrer, 

a l’hora que estudiava formació professional a Noreña, 

un concejo més poblat. Dos dels germans van anar a tre-

ballar a Barcelona. 

 Ha canviat molt el Pepe Àlvarez d’aquell Jose d’Alva-

riza? «Sempre ha estat una persona molt conciliadora. És 

molt generós i té el seu caràcter, però té una caracterís-

tica que fa molt fàcil conviure amb ell: no demana res a 

canvi. Són famoses les seves anades i vingudes del poble 

a Barcelona i a l’inrevés amb el cotxe completament car-

regat: llibres, roba, i molts regals… Quan tornava d’Alva-

riza duia garrafes d’oli, mandarines, fi ns i tot va portar 

un arbre… tot cap a Barcelona. Aquell dia, precisament, 

va tenir una avaria i el taxista que el va anar a recollir li 

va dir: ‹Oye: solo te falta la gallina›. No exagerava».

 Arriba el moment de fer un pensament. És l’any 1975, 

té 18 anys. Un càrrec de La Maquinista, asturià, visita 

l’Escola de formació professional per reclutar estudiants 

i portar-los a la fàbrica. El Jose no dubta. Ell és culer des 

de la infància i Barcelona li sembla un bon destí. «De 

seguida es va posar a treballar i va aprendre el català. Al 

principi va viure en una pensió del centre, prop de la pla-

ça Catalunya, amb una mestressa, com li deia. Després 

va compartir pis amb el seu amic, Ángel Jiménez, i altres 

nois que treballaven a La Maquinista.»

Els sis germans amb la mare. La cavalcada dels Reis d’Orient. Excursionista
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Josep Maria Àlvarez Suárez neix a Alvariza 

(Belmonte de Miranda, Astúries) el 20 de març del 1956 

i cursa estudis de Formació Professional a Noreña (Astú-

ries). L’any 1975 es trasllada a Barcelona i comença a tre-

ballar a l’empresa La Maquinista Terrestre i Marítima (Gec-

Alsthon). Aquell mateix any s’afi lia a la Unió General de 

Treballadors. El 1976 és escollit secretari d’Acció Sindical de 

la secció sindical de la seva empresa, i membre del comitè 

d’empresa de La Maquinista des de les primeres eleccions 

sindicals.

 El desembre del 1978 esdevé secretari d’organització 

de la Federació del Metall de la UGT de Catalunya. Assu-

meix diferents càrrecs al sindicat. El més destacat és el de 

secretari general del Sindicat del Metall de Barcelona, el 

sindicat amb més afi liació de la Confederació. El novembre 

del 1988 torna a ser elegit secretari d’Organització de la 

Federació del Metall de la UGT de Catalunya i membre del 

Comitè Confederal. El 1989 és escollit president de la Co-

missió Gestora de la UGT de Catalunya.

 Al maig de 1990, el 8è Congrés de la UGT de Catalunya 

l’elegeix com a secretari general, i torna a ser reelegit en 

9è (1994), el 10è (1998), l’11è (2002), el 12è (2005), el 

13è (2009) i el 14è (2013). Contribueix de manera decisi-

va a la consolidació i engrandiment de l’organització que 

s’ha convertit en una de les més importants de Catalunya, 

destacant el seu paper negociador i el seu caràcter plu-

ral. Durant els seus mandats el sindicat s’ha adaptat a les 

noves realitats impulsant el treball en diferents àrees de 

magnitud social i sindical i amb la creació de serveis espe-

cífi cs com AMIC (Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants 

a Catalunya), la Fundació Maria Aurèlia Capmany, la CTAC 

(Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya), la 

Fundació Comaposada-Sindicalistes Solidaris i l’Avalot (Jo-

ves de la UGT de Catalunya).

 El 42 Congrés de la UGT Confederal, celebrat a Madrid 

del 9 al 12 de març d’aquest any, l’elegeix secretari general 

del sindicat. 

Manifestació 1 de maig de 2015. Arxiu UGT de Catalunya



24 Les Notícies de llengua i treball 42, abril 2016

La fotografi a (de photós, llum, i 

graphe, escriptura) és una tècnica 

que guarda imatges, un registre de la 

realitat que l’artista ens ofereix com 

a document o per gaudi estètic, però 

també pot ser alhora un instrument 

de denúncia, refl exió i reivindicació. 

Fa aproximadament trenta anys, un 

grup d’amants de la fotografi a, afi -

liats a la UGT, va constatar la neces-

sària relació entre el món sindical i 

la cultura. Neix aleshores el Concurs 

Fotogràfi c 1r de Maig «Els Treballs i 

els Ofi cis». La iniciativa s’ha consoli-

dat plenament, ha esdevingut un re-

ferent internacional en el sector i ha 

aconseguit el reconeixement meres-

cut. El concurs s’ha anat succeint any 

rere any, fent petits salts quantitatius 

i qualitatius, cuidant l’excel·lència, 

consolidant assoliments mentre 

creixia. Avui gaudim d’un esdeveni-

ment de molta qualitat gràcies a la 

visió d’aquells companys que van 

prendre una decisió i el rellançament 

que se n’ha fet en els últims temps. 

En aquesta edició es van presentar 

3.706 fotografi es de 324 autors pro-

vinents de 48 estats de tot el món. 

Agraïm doncs, a Paquita Giménez, 

secretària general de la UGT de la 

nostra comarca l’any 1986; a Alfons 

García i Francisco Criado com a suc-

cessors en el càrrec en la Secretaria 

General; a Daniel Alcaraz, i a Juan 

Guash, entre molts altres companys 

i, en particular, a Raimon Moreno, 

com a ànima d’aquest concurs, el seu 

magnífi c present. L’actual conjuntura 

econòmica no ens fa ser optimistes 

pel que fa a la situació dels treballa-

dors. Esperem que no es repeteixin 

les velles imatges que ens recorden 

les fotos antigues i que només siguin 

imatges del passat.

Cultura

XXVIII Certamen Fotogràfi c Internacional
«El treball i els ofi cis»

Francesc Rica Saavedra, secretari general, UGT Anoia, Alt Penedès i Garraf

Berijpt landschap, de Daniel Lybaert (Holanda). Premi al millor autor del saló i insígnia especial
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El 2014 el Certamen Fotogràfi c In-

ternacional «El treball i els ofi cis» 

va ampliar fronteres i va fundar el 

Circuit Ibèric amb altres quatre en-

titats, fet que ha permès coordinar 

sinergies i ampliar-ne la difusió i 

extensió. El projecte té el seu origen 

en la inquietud de diferents salons 

internacionals que varen decidir 

ajuntar els seus esforços per donar 

a conèixer, en l’àmbit internacional, 

les entitats que representen i que 

pertanyen a diferents ciutats i po-

bles. Guadalajara, Saragossa, la Vila 

Joiosa, Berga i Vilanova i la Geltrú 

representen aquest circuit que, mit-

jançant la cultura, en aquest cas la 

fotografi a, vol potenciar aquest art, 

que a més de ser una disciplina ar-

tística, té un gran valor documental. 

Cadascun dels salons han seguit di-

ferents camins de forma individual, 

però els uneix la passió per la foto-

grafi a. 

Cultura

The Grinder, de Steve Marriot (Regne Unit). Premi especial

Patrocinat per:
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Comlekci, d’Ahmet Niyazi Sertkalayci (Turquia). Medalla de bronze de la Federació Catalana de Fotografi a

Smoker old man, d’Onur Palabiyik (Turquia). Medalla d’orde la Confederación Española de Fotografi a
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BodyBlow, d’Alison Cawley (EFIAP, Regne Unit). Menció d’honor III, Federation Internationale de l’Art Photographique

Go to the Storm II, de Joao Taborda (EFIAP-PPSA, Portugal). Mencions d’Honor III, Federation Internationale de l’Art Photographique
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Fisherman 6, d’Hussam Alabdullatif (Aràbia Saudita). Diploma I del saló

Train-4, d’Hamed Alghanboosi (Oman). Medalla d’or Federació Catalana de Fotografi a
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Fisherman, de Thanh Nguyen Van (Vietnam). Medalla d’or Federation Internationale de l’Art Photographique

Fisher7, de Majid Alamri (EFIAP-UPI CROWN4, Oman). Medalla de bronze, Federation Internationale de l’Art Photographique
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Els romans van aprendre dels grecs l’art de la cuina, però 

hi van afegir un element de sofi sticació i van convertir els 

àpats en proeses gastronòmiques. Van ser una civilització 

que va saber, com cap altra, gaudir de l’oci, del luxe i de 

l’opulència, qualitats que queden refl ectides en els famo-

sos banquets romans.

 No tots els romans, però, van gaudir del privilegi d’un 

bon menjar. La gran majoria del poble romà menjava un 

cop al dia i ho feia a base d’una barreja feta amb farina 

cuita, pulmentum, que a vegades s’acompanyava d’algu-

na verdura, gairebé mai de carn: era massa cara. 

 Si parlem dels romans benestants i rics, feien tres 

àpats:

• L’esmorzar, ientaculum, que es feia de 8 a 9 del matí, i 

era un menjar molt modest: pa mullat amb vi, amb oli 

o fregat amb all, formatge, mel, fi gues, dàtils i algun 

dolç.

• El dinar lleuger, prandium, de 12 a 1 del migdia: una 

mica de peix, verdura o sobres del dia anterior. Deia 

Sèneca: «Menjar que es fa sense parar taula i que, un 

cop acabat, no cal ni rentar-se les mans».

• El berenar, omerenda, que només el prenien els treba-

lladors del camp que feinejaven de sol a sol i partien 

la jornada amb un petit refrigeri: s’hi menjava pa amb 

alguna cosa.

• El sopar, o caena, que es prenia al fi nal de la jornada, 

però no tard, de 4 a 5. Era l’àpat principal, l’únic men-

jar que es feia en família i es preparava amb molt de 

temps i amb cura. 

 El menjar no se solia servir mai cru, com les nostres 

amanides; fi ns i tot l’enciam se servia bullit. La forma de 

cocció més habitual era bullir els aliments, rostir-los en una 

cassola o bé fer-los a la brasa, i acompanyar-los sempre 

d’una salsa. 

 Els costums culinaris i l’alimentació dels romans no 

diferien tant dels actuals com podríem pensar. Potser la 

utilització més abundant d’algunes espècies i d’alguns 

productes, o el desconeixement d’altres, fa que els gus-

tos d’alguns plats romans siguin realment diferents. Per 

exemple, hi ha una sèrie d’aliments bàsics que utilitzem 

actualment i que per als romans eren desconeguts: les pa-

tates, el tomàquet, l’arròs, el sucre, el blat de moro, les 

Cultura

La cuina en època romana
Montse Comas, arqueòloga

Imatges facilitades pel Museu de Badalona

Recreació d’una cuina romana. Museu de Londres
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taronges o la xocolata, ja que aquests productes no es van 

conèixer fi ns a la conquesta d’Amèrica.

 Hi ha, en canvi, una colla de productes que per a ells 

eren imprescindibles i que nosaltres ni tan sols coneixem, 

com el garum, un element que es troba en gairebé totes 

les receptes de menjar romà. Era un líquid que s’obtenia 

de la maceració al sol d’entranyes de peixos amb sal du-

rant molt temps. El producte era molt fort, molt valorat 

i caríssim; es feia servir per salar els menjars, ja que en 

època romana la sal només s’utilitzava per conservar els 

aliments, però no per condimentar. També servia per dissi-

mular l’olor d’algunes carns o peixos mal conservats.

 Un altre element imprescindible eren les espècies i les 

herbes aromàtiques; s’utilitzaven en quasi totes les recep-

tes, ja que aromatitzaven els menjars i canviaven els gus-

tos dels plats. També els condiments, l’oli i el vinagre, van 

ser dos productes absolutament imprescindibles a la cuina 

romana i se sap que un dels millors olis procedia d’Hispà-

nia, de la zona de la Bètica, l’Andalusia actual, i s’utilitzava 

tant per cuinar com per fregir i per amanir.

 La mel va ser també un aliment bàsic pels romans, de 

manera que se l’anomena la dolçor de l’antiguitat, ja que 

ells no coneixien el sucre. S’utilitzava no solament en la pre-

paració de postres, sinó que hi havia molts plats salats que 

utilitzaven la mel per procurar el contrast entre dolç i salat. 

Un recurs força utilitzat en la cuina actual que té més de 

2.000 anys d’antiguitat.

 I no podem deixar d’anomenar el vi, un dels elements 

bàsics a la vida i a la cuina romana que s’utilitzava en molts 

plats. És rara la recepta que no inclogui un raig de vi, sigui 

dolç, de panses o cuit. D’altra banda, el vi va ser per als ro-

mans rics la beguda més valorada: havia d’acompanyar els 

bons àpats i els grans banquets de prestigi. Sense un vi bo 

i abundant, un gran sopar podia convertir-se en un fracàs. 

Però no va ser solament un bé de prestigi per als rics, sinó 

que es va popularitzar i el vi ordinari i vulgar va acabar con-

vertint-se en un hàbit entre la població més pobre, fi ns a ar-

ribar a adquirir el caràcter d’aliment fonamental en la dieta 

alimentària. El vi i el pa van ser els dos components essenci-

als de l’alimentació dels pobres i, per a molta gent, desgraci-

adament els únics. Potser tampoc no ha canviat tant... 

Cultura

1. Vila de Popea. Torre Annunziata (Nàpols); 2. i 3. Pompeia, vers l’any 70 aC; 4. Museu vaticà
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La situació econòmica ha fet que molts treballadors i tre-

balladores canviïn les seves rutines en l’àmbit alimentari i 

abordin el retorn al món de la carmanyola. El nombre de 

treballadors que opten per preparar-se i endur-se el men-

jar a la feina s’ha disparat: a Barcelona ja en són un 37%, 

mentre que l’any 2010 la xifra rondava el 28%, segons da-

des de la Federació d’Usuaris Consumidors Independents 

(FUCI).

 Però no només la situació de crisi ha abocat les plan-

tilles a buscar fórmules més econòmiques per als àpats. 

També s’hi suma un interès creixent a implementar modus 

de vida més saludables. I en això, el tàper pot ajudar. La 

cultura de la carmanyola, que va més enllà de la sempre 

tradicional amanida de pasta, esdevé la realitat d’una 

nova generació, tot i que trobem pioners que fan de la car-

manyola el seu ariet culinari des de fa molts anys. És el cas 

de la Marga Pradas, qui porta quasi 20 anys preparant-se 

la carmanyola gairebé cada dia i que es declara «taperista 

convençuda». «Quan vaig començar no era tan comú que 

la gent s’emportés el dinar de casa, i en tot cas, si ho feien, 

quedava tot plegat més amagat o dissimulat, perquè no 

era gaire ben vist. Es considerava més una cosa de peons i 

obrers que no pas d’ofi cinistes», explica. Ara que el tàper 

ha envaït les ofi cines, la torna és una altra. «Sembla que 

s’hagi posat de moda», s’exclama Pradas. I no li falta raó, 

només cal que observem els carrers, el transport públic, 

on treballadors i treballadores traginen amunt i avall tota 

mena de bosses, discretes o atractives, per dur el dinar 

amb ells. O la proliferació de marques i botigues que ens 

ofereixen el bo i el millor per fer dels nostres àpats a la 

feina quelcom més casolà i divertit.

 «El tàper és una opció personal. Però jo valoro que 

puc menjar de manera saludable, sana i al meu gust per 

pocs euros, ajustant les quantitats de menjar a les meves 

necessitats», prossegueix. L’any 2009, la Marga va decidir 

recopilar i compartir els seus tàpers, i també els dels seus 

companys, a través d’un blog: www.horadeltaper.com. 

«La resposta va ser fantàstica i inesperada. No pensava 

que tanta gent estigués interessada a seguir els meus tà-

pers!». Actualment, el blog compta amb més de 10.000 

visites mensuals. Les xarxes socials també li han donat vo-

lada: 3.400 seguidors a Facebook; 1.500 a Twitter; i poc 

més d’un centenar a Instagram, on tot just acaba de co-

mençar.

 Aquest auge ha provocat que el mercat alimentari 

s’hagi resituat, en alguns casos, i descobert nous nínxols 

de mercat, en d’altres. Només cal comprovar el naixement 

i creixement, al voltant dels centres de treball, d’establi-

Societat

Amb el tàper a la feina
Laura de Andrés

Fotografi es de Flickr (lizzyab, Miyuki Mouse, 1JLS, Kristin Brenemen, mamichan, jypsygen, Lali Masriera i Dan4th Nicholas)
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ments de menjar per endur-se. Però no només això. També 

algunes grans cadenes de supermercats han decidit posar 

fi l a l’agulla en un mercat que fi ns ara no els era propi. Així, 

per exemple, algunes cadenes han incorporat en alguns 

dels seus centres –els que tenen a prop centres de treball, 

amb clientela potencial– cuina pròpia i un servei de men-

jar per endur-se: carmanyoles a un preu mòdic.

 D’altres també hi han vist una opció clara. Algunes 

empreses han crescut a recer d’aquesta nova-vella neces-

sitat. Com Fèlix, amb seu a Barcelona. Fèlix va néixer el 

2010 com un projecte personal de David Samaranch. «Et 

fa mandra fer-te el tàper cada dia? Vols menjar casolà, sa i 

bo a l’ofi cina? Et portem el dinar a la feina!», ens convida 

Samaranch a través del web www.felixofi cina.com. Un es-

lògan tan apetitós com el menú que ofereix. «Els àpats a la 

feina sempre han estat un maldecap per als qui no tenen 

temps de tornar a casa a dinar cada migdia. La crisi ha fet 

que més persones cuinin a casa o es decantin per produc-

tes molt més econòmics», explica. El client de Fèlix és una 

persona de sou mitjà que treballa a jornada completa i, 

per descomptat, partida. Fèlix li aporta «molta varietat de 

cuina mediterrània, a un preu ajustat i el portem directa-

ment a la taula de l’ofi cina». Les comandes es poden fer a 

través del web fi ns a les 11 hores, i se serveix entre les 12 i 

les 14. El servei és per a Barcelona i rodalia.

 Ara bé, un cop tenim l’àpat en tàper, on el mengem? 

Segons el Reial decret 486/1997, que regula les disposi-

cions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, 

els menjadors queden inclosos en el concepte «lloc de 

treball». En els treballs a l’aire lliure allunyats del centre 

de treball i del lloc de residència dels treballadors, que els 

impossibiliti tornar cada dia a casa, l’empresa ha d’habi-

litar locals adequats destinats a dormitoris i menjadors. 

Fora d’aquestes consideracions generals, i tret d’algunes 

empreses que ho incorporen com a millores al conveni, la 

ubicació d’espais que els treballadors puguin emprar per 

conservar, escalfar i consumir els aliments que ells matei-

xos porten de casa, són fi gues d’un altre paner. Alguns 

convenis d’empresa sí que ho inclouen, com és el cas de 

l’automobilística Nissan, on el conveni de 2015 inclou un 

acord complementari que recull el dret a l’ús del menjador 

per al servei de menjar per als qui treballin per torns. En 

aquest cas, l’empresa disposa de servei de menjador propi, 

amb preus ajustats per a la plantilla, però també obert als 

qui vulguin emportar-se l’àpat de casa. 

Tàper a l’escola
Però l’opció del tàper no és només una possibilitat per als 

treballadors de fàbrica o d’ofi cina; ara també ha arribat 

als alumnes. A proposta d’alguns grups de pares, el depar-

tament d’Ensenyament va autoritzar l’ús de tàpers a les 

escoles catalanes l’estiu de 2012, i des de llavors molts s’hi 

han apuntat. Normalitzada la situació, el debat es genera 

per esbrinar quin és el cost just que, deixant de banda el 

menjar pròpiament dit, han de pagar les famílies per l’ús 

de l’espai escolar destinat: neveres, microones, monitors, 

llum, neteja, etc. En el cas dels més petits ens pot ajudar 

preparar plats únics que incloguin de quatre a sis grups 

d’aliments i utilitzar diferents tècniques de cocció per apor-

tar varietat a la setmana.

Societat
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Totaltupper.wordpress.com El blog de la companya 

Magda Gascon és un recorregut per la gastronomia i els 

gustos del nostre país. A més d’amant del bon menjar, la 

Magda és amant de la nostra llengua i a través del seu 

blog podem entrar al Diccionari de procediments culinaris 

del Termcat. El maridatge perfecte!

 Hi ha blogs de cuina que han anat incorporant apar-

tats de receptes per a tàper, és el cas de cuinaresfacil.

wordpress.com, quecuinoavui.com i soparsdeduro.com

 Fa dues dècades que omples el tàper cada dia. Per 

què vas començar?

 En el meu cas, vaig començar primer per economia 

domèstica. Els meus companys també s’emportaven el 

dinar de casa. Menjar un primer, un segon i unes postres 

cada dia era excessiu en quantitat, però també en gustos, 

molts olis, sal, sucre, etc.

 Quines van ser les principals difi cultats que et vas tro-

bar?

 Variar cada dia els tàpers i planifi car-me què cuinar. 

Tot i que ara puc dir que ja em costa menys, he de reco-

nèixer que encara hi ha setmanes que planifi co poc i vario 

menys les carmanyoles. Hi ha dies de tot.

 És que sovint no és fàcil saber què endur-se al tàper...

 Totalment d’acord. No és fàcil pensar què has de posar 

diàriament al tàper, com tampoc no ho és pensar cada 

dia què cuinaràs si dines a casa, o què faràs per sopar. 

Encara que m’agradi cuinar, fer-ho cada dia pot arribar a 

cansar. Aleshores penso que m’ajuda en el meu benestar 

físic, consulto receptes per inspirar-me, planifi co menús 

setmanals; i, a poc a poc, sorgeixen idees per omplir el 

tàper. 

 Per quins motius recomanaries als treballadors i les 

treballadores que s’apuntessin al tàper?

 És una opció personal, però jo en valoro poder men-

jar de manera més saludable, sana i al meu gust, i per 

pocs euros si ho comparem inclús amb un menú senzill. 

Així mateix, ajusto les quantitats de menjar a les meves 

necessitats, conec els productes que faig servir i puc com-

pactar el temps de 

què disposo al migdia 

i compaginar millor la 

vida laboral i familiar.

 Què cal tenir en 

compte si ens volem 

preparar el tàper?

 És molt important que ens fi xem en els hermètics 

que fem servir. Han de tancar bé –evitarem petits i grans 

desastres–, i han de ser de confi ança. També cal que els 

transportem de casa a la feina en una bossa tèrmica per 

evitar problemes sanitaris causats pel trencament de la 

cadena del fred. Fem que no sigui monòton menjar de 

tàper! Variem els ingredients, inspirem-nos en les recep-

tes que hi ha arreu. Però tampoc ens vulguem complicar 

la vida: pensem en tàpers senzills i d’elaboració no gaire 

llarga. I intentem dinar fora del lloc exacte on treballem, 

al menjador o, fi ns i tot, sortim a dinar en un parc proper 

a la feina.

 Com veus l’auge d’aquesta pràctica del que ara al-

guns anomenen ‘portabilitat alimentària’?

 En general, la situació econòmica ha fet que mol-

ta gent que abans anava de menú ja no s’avergonyeixi 

d’endur-se el dinar de casa. La gent duu sense vergonya 

el seu portacarmanyoles, fi ns i tot s’han convertit en un 

complement. Encara és un sector creixent, com demostra 

l’existència de diverses marques dedicades a abastir tota 

mena de complements del tàper, i fer-nos l’experiència de 

menjar a la feina més agradable. 

«Amb el tàper puc menjar de manera més saludable, 
sana, al meu gust, i per pocs euros»

Societat

Entrevista a Marga Pradas,

autora de www.horadeltaper.com i L’hora del tàper (RBA La Magrana)

Altres blogs
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La crisi econòmica ha posat de mani-

fest tota una pràctica d’abusos i fraus 

que havien passat desapercebuts en 

el període de bonança. Abusos i fraus 

de les grans empreses vinculades al 

consum massiu i també a les de ser-

veis públics. Bonança certament per 

a pocs, però en la bogeria del con-

sum, fi ns i tot els treballadors i els 

més desafavorits ens van fer creure 

en el creixement constant, en què les 

oportunitats eren il·limitades.

 En aquell context vam rebre ofer-

tes de serveis telefònics, de canvis 

de proveïdors de subministraments 

bàsics, etc., aparentment atractives 

però que en realitat amagaven con-

dicions perjudicials pels consumidors 

o usuaris. En aquest àmbit, especial-

ment signifi catives eren les clàusules 

de permanència que penalitzaven 

les baixes del subministrament 

abans d’una data determinada.

 Amb tot, on més abusos s’han 

produït ha estat en els serveis ban-

caris. Els bancs, des d’una posició 

d’avantatge, en ple boom immobi-

liari, amb contractació massiva de 

préstecs hipotecaris, sense informar 

el contractant com corresponia i sen-

se una regulació adequada, van in-

troduir multitud de condicions abso-

lutament desequilibrades i que, amb 

el temps, les normatives europees, i 

fi ns i tot les nacionals, així com els 

tribunals, han considerat abusives i, 

en conseqüència, nul·les.

 El venciment anticipat de tot el 

deute per l’impagament de part de 

les quotes, els interessos desorbitats 

pel deute vençut i impagat, i moltes 

altres, eren habituals en tot contrac-

te. A això s’hi sumaven els privilegis 

per al banc en els processos d’execu-

ció hipotecària, que implicaven una 

autèntica indefensió del deutor hipo-

tecari.

 Amb tot, és l’anomenada «clàu-

sula sòl» la que ha tingut un efecte 

més pervers en la relació entre els 

bancs i els usuaris.

 Habitualment, els préstecs hipo-

tecaris tenen uns interessos vincu-

lats a l’euríbor, l’índex establert com 

a referència per determinar l’interès 

a aplicar. La baixada de l’euríbor va 

posat de manifest l’existència, en la 

majoria dels contractes de préstec, 

d’un interès mínim a partir del qual 

el preu de la hipoteca no baixa; així, 

amb un euríbor inferior a l’1 per cent 

(ara fi ns i tot negatiu), l’interès apli-

cat pels bancs no baixava del 4 %, 

del 3,5 % o del 3 %, perquè aquest 

era l’interès mínim previst al contrac-

te.

 Aquesta clàusula va implicar que 

molts deutors es trobessin pagant 

uns interessos molt més alts que els 

del mercat, amb quotes que amb la 

crisi resultaven impossibles, i més te-

nint en compte que sovint els valors 

dels habitatges hipotecats van esde-

venir inferiors al deute hipotecari.

 Fins ara, les causes judicials col-

lectives tramitades davant els tribu-

nals espanyols han prosperat, i han 

declarat nul·les aquestes clàusules, 

però encara queda per resoldre la re-

troactivitat de l’efecte de la nul·litat, 

ja que el Tribunal Suprem ha entès 

que aquest no és retroactiu i s’ha 

d’aplicar només a partir de maig de 

2013.

 També s’ha millorat la capacitat 

d’oposició a l’execució hipotecària 

perquè s’ha introduït com a causa 

d’oposició l’existència de clàusules 

abusives en el contracte de prés-

tec, de forma que l’executat pot 

oposar-se al’execució hipotecària 

si el seu contracte conté qualsevol 

d’aquestes clàusules abusives.

D’altra banda, s’han creat un meca-

nisme que difi culta el desnonament 

de famílies empobrides i amb me-

nors, així com la novació del crèdit 

amb millors condicions.

 Però és evident que totes aques-

tes mesures són insufi cients, ja que 

moltes tenen un caràcter merament 

temporal que només endarrereixen 

el problema, i altres afecten només 

col·lectius molt reduïts, i molts dels 

elements bàsics d’aquesta proble-

màtica no han estan resolts, més 

concretamentl’oferta pública insu-

fi cient d’habitatge de lloguer i de 

lloguer social, i la possibilitat de la 

dació en pagament.

 La dació en pagament és una 

institució que existeix en altres pa-

ïsos i que permet l’entrega del bé 

hipotecat a canvi del deute. Aques-

ta fi gura obligaria els bancs a ser 

molt més curosos amb els préstecs 

hipotecaris i avaluaria mot millor els 

riscos. Certament, això podria tenir 

com a conseqüència la difi cultat 

d’accés al crèdit per part d’alguns 

sectors, però no es tracta de resol-

dre aquest problema amb mesures 

parcials, com s’ha fet fi ns ara, sinó 

amb una nova política que afavorei-

xi l’habitatge social i el lloguer. 

El caràcter abusiu
de la clàusula sòl en les hipoteques

Francisco Neira, advocat
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Hi ha persones amb qui és fàcil establir complicitats. La 

Muriel Casals era una d’elles: de caràcter conciliador, ama-

ble, de parla pausada i refl exiva, cordial, intel·ligent i alho-

ra d’idees fermes, va coincidir directament amb nosaltres 

en la defensa del dret a vot dels immigrants, en el model 

d’escola catalana i amb el dret a decidir el nostre futur. La 

seva trajectòria va estar sempre al servei del país, la llen-

gua i la cultura.

Societat

«Nosaltres som el somni»

Muriel Casals i Couturier. Filla de soldat republicà a l’exili i mare francesa, va néixer a Avinyó el 6 d’abril de 

1945. Economista, professora d’Anàlisi Econòmica a la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser presidenta d’Òmnium 

Cultural (març del 2010-juliol del 2015), i diputada al Parlament de Catalunya per la coalició Junts pel Sí (setembre de 

2015). Va morir a Barcelona el 14 de febrer de 2016 a conseqüència d’un accident. 

 El Consell Executiu de la Generalitat va decidir atorgar-li la Medalla d’Or de la Generalitat a títol pòstum per la seva 

àmplia trajectòria cultural, social, docent i política i pel seu sòlid compromís en la defensa de la llengua i de les llibertats 

de Catalunya.

Begoña Fuentes. ACN
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Els anhels difícils demanen molta força. N’hi ha hagut i n’hi 

ha molta en aquest procés nostre. Fins i tot n’ha sobrat. Hi 

ha hagut força a Òmnium, a l’Assemblea, a Súmate i a tots 

els partits que han assumit l’exigència de llibertat sense 

eufemismes ni gaites. De tanta força, n’hi ha que han fet 

una hèrnia discal. Però la força no és res sense els que la 

desbrossen, l’administren i la regulen. A Òmnium hem es-

tat una colla de forçuts. I forçudes, com es diu obligatòria-

ment ara. El «territori amable» que volíem fer i ser podia 

haver rebentat de testosterona, vehemència o punyetes. 

Però tot s’ajustava gràcies a unes altres virtuts necessàries. 

Com ara la humanitat, la candor, la intel·ligència. La va-

selina necessària entre tant de Segadors, tants dits, tants 

punys i tants «lliure» al vent. La humanitat, la candor, la 

intel·ligència eren patrimoni d’uns pocs. Segurament, dels 

millors. I entre ells, enmig de la pinya senzilla, hi havia 

la presidenta. Una presidenta que mai en feia ús ni dar-

rera baula. No calia. Què tenia Muriel que no teníem els 

altres? El cotó fi  i aspre d’una dona ensaviada en mil ba-

talles. Muriel era la persona que sempre tenia la paraula 

justa, pública o privada, que feia sentir-nos importants i 

indispensables. La que mantenia el grup. Li han dit coses 

bellíssimes aquests dies. Sinceres i postisses. Cap mort no 

ha colpit tant com la seva. No sé dir res més. Només sé 

murmurar, humilment i dolguda: Adéu, bonica.

Vicent Sanchis, El Punt Avui, 15 de febrer de 2016

Muriel Casals era una persona amb classe. Caminava de 

pressa pels voltants de la plaça Francesc Macià on hi te-

nia la seva residència. Anava a agafar els Ferrocarrils de 

la Generalitat a l’estació del carrer Muntaner. Un trajecte 

rutinari, exacte, ràpid. La vaig seguir amb atenció en uns 

comentaris concentrats sobre la història econòmica i els 

pensadors més importants del pensament polític i econò-

mic que emetia Catalunya Ràdio.

 Burgesa, intel·lectual i del PSUC. Un perfi l que encara 

perdura en moltes persones que mai han deixat de manar 

al país. Catalanista. Donava bo parlar amb ella de les coses 

de Catalunya i dels esdeveniments del món. Compartíem 

una nostàlgia per Londres. Ella hi anava sovint per visitar 

una fi lla seva que estudiava o treballava allí.

 Em comentava com estava la capital britànica. Les ten-

dències, les idees i les polítiques que es vivien a Londres en 

els últims anys. Quan va ser elegida presidenta d’Òmnium 

Cultural parlàvem del seu paper en el món de la cultura 

catalana. Persona oberta, dubtosa de les seves idees, era 

una intel·lectual de cap a peus. Gens dogmàtica. Pregunta-

va i respectava l’opinió dels altres.

 En els últims anys em preguntava com veia el procés. 

Em deia que li interessava molt la meva opinió, més aviat 

escèptica i distant. Diga’m, de veritat, el que penses per-

què ens fan falta veus crítiques i racionals. Vull destacar el 

respecte mutu que manteníem. Tenia un somriure amical. 

En assabentar-me del seu traspàs aquesta nit de dissabte 

he tingut un gran disgust. El meu condol als seus familiars.

Lluís Foix, www.foixblog.com

Adéu, bonica

Un somriure amical
En un acte de Somescola. Esther Romagosa, ACN; Reivindicant el dret a vot dels immigrants. AMIC
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La consecució, el passat 22 de no-

vembre de 2015, del 4 de 10 amb fol-

re i manilles per part dels Minyons de 

Terrassa va retornar els castells a la 

primera plana de notícies. Es tracta 

del castell més gran aconseguit fi ns 

al moment en els més de dos segles 

d’història castellera, una perspectiva 

històrica que cal ponderar per en-

tendre les arrels d’una pràctica fol-

klòrica que viu en l’actualitat el seu 

moment de màxima expansió social 

i territorial en els diferents territoris 

de parla catalana. Però per què els 

castells viuen justament ara el seu 

millor moment? Què els fa especials 

i atractius per a gent diversa? Quins 

valors transmeten?

 Els castells tenen el seu origen en 

el denominat «ball de valencians», 

un entremès folklòric similar a la 

muixeranga del País Valencià, que 

particularment a Valls va desenca-

denar la pràctica que avui assimilem 

amb el concepte de «castellers». No 

és de ciència exacta, però se situa 

a inicis del segle XXI l’establiment 

dels castells en un format similar a 

tal com els coneixem avui en dia, 

sempre lligats al Camp de Tarrago-

Societat

El millor
moment del 

món
casteller

Cugat Comas Soler,
periodista i casteller

Fins a la dècada dels 80 la dona no formava part de les construccions i la 
seva introducció ha estat decisiva. Per les seves característiques físiques 
són sovint les que integren els pisos més alts

Dones castelleres. Capgrossos de Mataró
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na, com a element festiu i durant 

la major part de la història sent una 

pràctica lligada als sectors més hu-

mils de la societat. És en terres tar-

ragonines i al Penedès allà on a la 

segona meitat del segle XIX es viu la 

denominada «primera època d’or», 

en què s’aconsegueixen amb tècni-

ques més rupestres que les actuals 

castells de la màxima difi cultat, com 

els de nou pisos. Posteriorment, els 

castells caurien en decadència, fruit 

de la mateixa convulsió que afectava 

el territori i la seva societat, i arriben 

a perillar als primers anys del segle 

XX. Es mantenen sempre a Valls amb 

la rivalitat entre dues formacions 

antagòniques, sovint identifi cades 

amb ideologies o segments socials 

diferents. La segona meitat del segle 

passat va veient com neixen més for-

macions a la zona tradicional primer, 

després en àmbits metropolitans pi-

oners com Barcelona i Terrassa, i fi -

nalment des de la darrera dècada es 

produeix un boom que converteix els 

castells en el fenomen social que són 

avui en dia.

 Des del 1993 fi ns a l’actualitat, 

el món casteller s’ha enfi lat fi ns als 

milers de participants, ha vist com 

les colles punteres milloraven els re-

gistres històrics i assolien els millors 

castells mai vistos o com la gran ma-

joria de festes majors n’incorporen 

les diades com un element nuclear. 

De la desena de colles dels anys se-

tanta, ens situem actualment en fi ns 

a noranta, en paral·lel a una especia-

lització de la pràctica que n’optimitza 

els resultats i converteix les colles en 

entitats de desenes o centenars de 

persones amb rutines pròpies de l’es-

port, amb dos assajos i una actuació 

setmanal durant els mesos menys 

freds del calendari. El reconeixement 

dels castells com a Patrimoni Imma-

terial de la Humanitat per part de la 

UNESCO, i la seva reiterada utilització 

Des del 1993 fi ns a l’actualitat, el món casteller s’ha enfi lat fi ns als milers 
de participants, ha vist com les colles punteres milloraven els registres 
històrics i assolien els millors castells mai vistos

Grallers de la Colla Vella dels Xiquets de Valls
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com a imatge i marca de Catalunya 

davant del món, els ha consolidat 

com una de les realitats culturals i 

socials més vives del nostre país. I ho 

ha fet a còpia de fer créixer la base 

social de les diferents colles, inte-

grant col·lectius i persones diferents i 

esdevenint refl exos fi dels de la plura-

litat de la societat catalana.

 El factor determinant, en aquest 

sentit, és el fet que als castells tot-

hom hi té cabuda, sigui quina sigui 

la condició física, i fi ns i tot aquelles 

persones que no vulguin formar part 

de la construcció humana troben 

en altres rols de les colles un paper 

a desenvolupar. D’aquesta mane-

ra, fer castells es converteix en un 

gran exercici cooperatiu de treball 

en equip en el qual tothom pot col-

laborar i sentir-se útil.

 

Una evolució clau
Dins els factors que cal enumerar per 

entendre el perquè de l’èxit dels cas-

tells hi ha el d’una ràpida progressió 

en el nivell de les colles o la conversió 

de les mateixes entitats com un ac-

tor potent dins el panorama cultural 

i social de cada ciutat o poble. Cada 

cop es fan més castells, durant més 

mesos al llarg de l’any i de més difi -

cultat. I això ha estat possible gràcies 

a la capacitat que han tingut els ma-

teixos castellers d’adaptar-se i rein-

ventar-se. Així, fi ns a la dècada dels 

vuitanta, la dona no formava part de 

les construccions, i la seva introduc-

ció ha estat decisiva, ja que per les 

seves característiques físiques sovint 

les que integren els pisos més alts 

de les construccions, els reservats 

a la gent més lleugera, són dones. 

L’organització de les diferents parts, 

la preparació sectorialitzada dels 

assajos com si fossin entrenaments 

esportius, la presència mediàtica o el 

continu compromís amb la seguretat 

en una pràctica que és intrínseca al 

El món casteller viu en l’actualitat el seu moment de màxima expansió 
social i territorial en els diferents territoris de parla catalana

5 de 9 amb folre dels Castellers de Vilafranca al Concurs de Castells de Tarragona. Foto: Castellers de Vilafranca
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risc, és una altra de les claus per en-

tendre la generalització de l’èxit cas-

teller. Cada cop són menys freqüents 

les caigudes –les «llenyes» en l’argot 

casteller– perquè les colles disposen 

d’estructures pròpies i compartides 

per millorar la prevenció de riscos. La 

introducció del casc per a la canalla, 

els menors que coronen els castells, 

n’és un bon exemple.

 

Els castells més difícils
Com passa en altres àmbits, de cas-

tells se’n fan molts i de colles n’hi ha a 

desenes, però són les millors les que 

acaparen la màxima atenció. Les mi-

llors colles castelleres del país són les 

dues històriques dels Xiquets de Valls 

–Vella i Joves–, la de Vilafranca i la 

de Terrassa, els Minyons, si bé també 

trobem les dues formacions de Tarra-

gona, tres de les de Barcelona, els de 

Mataró o els de Reus entre les colles 

capdavanteres. Els castells poden ser 

de sis, set, vuit o nou pisos, tot i que 

els castells més comentats i buscats 

per aquestes grans colles són els que 

es coneixen com construccions «de 

gamma extra». Aquests són castells 

que per les seves característiques re-

quereixen de pinya, folre i manilles –

tres bases, l’una sobre l’altra– o que 

requereixen una especifi citat tècnica 

molt gran, com els castells als quals 

se’ls treu el folre respecte la seva ver-

sió més habitual. Entre els castells 

més difícils mai vistos hi ha el 4 i el 3 

de 10 –tots dos amb folre i manilles– 

i el 2 de 8 i el 4 de 9, tots dos sense 

folre. Alguns d’aquests castells es po-

den veure cada dos anys al Concurs 

de Tarragona, un format especial de 

diada que se celebra el primer diu-

menge d’octubre dels anys parells. 

Les principals diades de les ciutats 

amb més tradició castellera són els 

altres aparadors d’excepció per al 

món casteller. Cada cop són menys freqüents les caigudes –les «llenyes» en l’argot cas-
teller– perquè les colles disposen d’estructures pròpies i compartides per 
millorar la prevenció de riscos

3 de 9 amb folre dels Castellers de Vilafranca al Concert de la Llibertat al Camp Nou. Foto: Castellers de Vilafranca
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Un castell de gamma extra pot re-

querir, per a la seva execució, més 

de 400 persones, comptant els 

membres de la base, el tronc i la 

canalla. Hi ha castells, però, que per 

la seva dimensió requereixen fi ns a 

800 persones, com són els dos cas-

tells de 10 amb folre i manilles, que 

són ara mateix el sostre casteller. 

El 4 de 10 sols l’han fet els Minyons 

de Terrassa i el 3 de 10 només l’han 

descarregat els mateixos egarencs 

i els Castellers de Vilafranca i l’han 

carregat la Vella de Valls i la Jove de 

Tarragona.

 D’un castell en podem diferenci-

ar les parts següents:

 La pinya: És la base en què de-

senes de persones amb una posició 

determinada i estudiada segons re-

queriments tècnics, se situen, amb 

pressió, per aguantar la resta del 

castell. La pinya ha de ser el màxim 

de nombrosa possible per facilitar la 

tasca del castell.

 El folre i les manilles: Són una 

segona i una tercera pinya, amb 

menys integrants, que funcionen 

com a segona i tercera base en al-

guns castells de la màxima difi cul-

tat. En els castells de 10 arriben a 

pujar un centenar de persones al 

folre i una trentena a les manilles.

 El tronc: Són els castellers que 

conformen el cos del castell i depe-

nent de quants n’hi hagi per nivell 

podrem veure de quin castell es 

tracta. Han de ser castellers forts i 

lleugers i el sentit de l’equilibri és un 

dels més importants.

 El pom de dalt: És el colofó del 

castell i són els tres pisos fi nals que 

els integra la canalla. Està format 

pels dosos, l’aixecador, acotxador o 

cassoleta i l’enxaneta, que fa l’aleta 

com a gest inequívoc que el castell 

s’ha carregat.

 Els grallers i tabalers: Els castells 

disposen d’un repertori propi que 

s’interpreta en paral·lel a l’execució 

del castell per part del grup de cada 

colla. El toc de castell ajuda a enten-

dre en cada moment en quin punt 

de l’execució està el castell. 

Les parts del castell

El tres de deu
(amb folre i manilles)

Pom de dalt

Tronc

Manilles

Folre

Pinya
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Què tenen en comú la carxofa del 

Prat, el vi del Penedès, les gambes 

de Vilanova o la llonganissa de Vic? 

A banda de fer les delícies del pala-

dar, tots són productes singulars de 

la Xarxa de Productes de la Terra, 

que impulsa la Diputació de Barcelo-

na des de fa cinc anys. És una agru-

pació voluntària amb representació 

de tot el territori que, coordinada 

per la Corporació, enforteix el teixit 

empresarial dels productes alimen-

taris locals i de qualitat de les co-

marques barcelonines. 

 Amb la Xarxa de Productes de la 

Terra, cultura i tradició s’incorporen 

com a pilars fonamentals del des-

envolupament local. Amb aquesta 

aposta, però, la Diputació de Bar-

celona també posa en valor la pro-

ducció agroalimentària del territori, 

com a via estratègica per generar-hi 

ocupació i riquesa. Actualment la 

Xarxa la formen vuit consells co-

marcals (Alt Penedès, Anoia, Bages, 

Baix Llobregat, Maresme, Garraf, 

Osona i Vallès Oriental) i quatre con-

sorcis (Lluçanès, Moianès, Vallès Oc-

cidental i Berguedà). Aquest territori 

aplega 1.200 empreses, que produ-

eixen, distribueixen o comercialitzen 

prop de 3.000 productes. 

Producció singular
Amb l’objectiu de reforçar i potenci-

ar la Xarxa de Productes de la Terra, 

d’entre aquests 3.000 productes se 

n’han seleccionat 55 de singulars. 

Són els escollits per ser l’estàndard 

de la Xarxa i, sobretot, una eina 

de promoció. Els distingeixen la 

seva tradició, la seva qualitat o la 

innovació que aporten; com a pro-

ductes únics i destacats. En tots els 

casos, estan profundament arrelats 

al territori i la seva tria està avalada 

pel consens d’experts de reconegut 

prestigi. 

 La majoria de productes singu-

lars són d’horta i camp, i la resta 

pertanyen als sectors carni, làctic, 

de fl eca i pastisseria, dels licors, del 

mar, de l’oli, la xarcuteria i del bosc. 

Solidesa de l’economia local
El pes dels diversos territoris de la 

demarcació dins de la Xarxa està 

força repartit. Per ara, amb un 14% 

del total d’empreses, l’Alt Penedès 

és la comarca amb més representa-

ció, seguida d’Osona, el Berguedà 

i el Vallès Occidental. L’impuls dels 

productes de tots aquests territoris 

també ocupa diversos àmbits de la 

Diputació, amb la implicació de les 

àrees de Desenvolupament Econò-

mic, Territori i Sostenibilitat i Atenció 

a les Persones. 

 I és que els productes alimenta-

ris locals i de qualitat són un sector 

econòmic emergent, amb un po-

tencial de creixement molt elevat. 

Cultura

Productes de la terra,
fent patrimoni des del paladar

Diputació de Barcelona

Préssec de l’Ordal. Consell Comarcal de l’Alt Penedès
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A més, suposa un actiu per al món 

rural: aporta valor afegit als produc-

tes agraris locals, equilibrant el terri-

tori i diversifi cant l’oferta. D’aquesta 

manera, la Xarxa Productes de la 

Terra guanya solidesa any rere any. 

I continua expandint-se. 

Vendre, a dins i a fora
Una de les principals prioritats de la 

Xarxa és millorar la comercialització 

dels seus productes, que les empre-

ses ampliïn les seves oportunitats de 

negoci. I és per això que impulsa la 

formació en màrqueting i comercia-

lització, la presència dels productes 

en fi res de prestigi, la presència del 

sector a Internet i un ampli ventall 

d’accions de promoció en tots els 

àmbits.

 Els productes singulars són tam-

bé un reclam turístic potent. D’aquí 

que l’altre gran eix d’actuació de la 

Xarxa de Productes de la Terra sigui 

la col·laboració amb el sector turístic 

de les comarques de Barcelona. Ja 

sigui amb presència destacada a les 

principals mostres del territori, amb 

convenis amb hotels i restaurants 

o donant suport a les campanyes 

gastronòmiques que s’organitzen 

al territori. Així, intensifi cant i diver-

sifi cant les actuacions, la Xarxa ha 

experimentat un creixement quanti-

tatiu, però també qualitatiu. 

Reptes
Per continuar la seva línia ascen-

dent i de creixement, la Diputació 

de Barcelona continua adaptant la 

Xarxa de Productes de la Terra a les 

necessitats del territori. Bàsicament, 

en la millora de la capacitació del 

personal tècnic dels governs locals 

i en l’impuls de la tecnologia a les 

empreses.

 Per això, una de les principals lí-

nies d’acció de la Xarxa és la forma-

ció, per fomentar la innovació tecno-

lògica i gastronòmica i, també, per 

contribuir que les empreses es reno-

vin, amb la vista posada en posicio-

nar els territoris de la demarcació al 

capdavant d’un mercat a l’alça. 

Nova eina per situar cada 
empresa i cada producte 
en el mapa
El directori d’empreses i produc-

tes de la Xarxa Productes de la 

Terra (accessible a productesde-

laterra.diba.cat) recull la gran 

majoria d’empreses productores 

que donen cos a la Xarxa, classi-

fi cades per sectors i per territori.

  El directori presenta les 

dades de contacte de les empre-

ses agroalimentàries locals i des-

taca les que produeixen o elabo-

ren productes singulars, les que 

fan producció ecològica i les em-

preses centenàries. A més, s’hi 

troba una relació de les diverses 

empreses que ofereixen cada un 

dels productes singulars.

  El directori de la Xarxa 

Productes de la Terra és una eina 

recent que facilita la Diputació 

de Barcelona als professionals 

de la restauració, al comerç es-

pecialitzat, als distribuïdors i a la 

ciutadania en general per conèi-

xer i localitzar les empreses dels 

productes de qualitat que ens 

donen les comarques barceloni-

nes.

Cultura
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economieslocals

economieslocals

Cigronet de l’Anoia. Consell Comarcal de l’Anoia
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100 municipis i més de 100.000 

hectàrees. És l’espai que ocupa la 

Xarxa de Parcs Naturals que gesti-

ona la Diputació de Barcelona. Re-

presenta el 20% de l’àrea metropo-

litana, on es concentren uns quatre 

milions de ciutadans. A la quantitat, 

però hi hem d’afegir obligatòria-

ment la qualitat: els parcs són es-

pais d’elevat interès paisatgístic, que 

apleguen diferents activitats i que 

s’han convertit en un escenari idoni 

per al lleure i l’educació ambiental 

de la ciutadania. 

 La Xarxa de Parcs Naturals de la 

Diputació està formada pels parcs 

del Montseny, el Montnegre i el Cor-

redor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 

el Garraf i Collserola, els dos petits 

parcs d’Olèrdola i Castell de Mon-

tesquiu i els espais consorciats de 

les Guilleries-Savassona, Serralada 

de Marina, Serralada Litoral, el Parc 

Agrari del Baix Llobregat i el Parc del 

Foix. La riquesa dels seus paisatges 

és inqüestionable, com també ho és 

l’empremta que hi ha deixat l’activi-

tat humana. Això els fa espais vius i 

dinàmics, però també complexos. 

 Als Parcs hi trobem activitats ben 

diverses: hi ha propietat pública i 

privada, hi ha aprofi taments econò-

mics i usos culturals, a més de lúdics 

i esportius. Milers de persones vi-

siten cada any els parcs i no tots hi 

busquen el mateix. El repte és vetllar 

perquè tots aquests usos, múltiples i 

diversos, es puguin desenvolupar de 

manera ordenada i que no s’interfe-

reixin entre ells. 

Protegir compartint: equipa-
ments i serveis
Un espai protegit ha de tenir un ús 

públic? El debat no és nou: l’obertu-

ra dels espais protegits als ciutadans 

s’ha tractat, moltes vegades, com a 

sinònim d’una presència excessiva, 

de massifi cació i, fi ns i tot, com a 

causant de la degradació. No falta 

qui pensa que l’ús públic dels espais 

oberts i protegits és incompatible 

amb el manteniment dels seus va-

lors naturals. Certament, els espais 

naturals i els ecosistemes que conte-

nen són fràgils. I les coses fràgils que 

a la vegada són valuoses mereixen 

un tracte acurat: una freqüentació 

desordenada o uns usos no apropi-

ats poden tenir conseqüències nega-

tives. 

 La veritable protecció del paisat-

ge i de l’entorn no està només a les 

lleis i les normatives. Són importants 

i necessàries, però també extrema-

dament febles sense un consens so-

cial que les empari. Per tot plegat, és 

bàsic no separar la protecció dels es-

pais naturals i el seu ús públic. No fer 

de les mesures de restricció a l’accés 

a la natura el paradigma de la seva 

conservació. Tot al contrari: cal que 

Cultura

La Xarxa de Parcs Naturals,
un bé de tots i per a tots

Diputació de Barcelona

Ermita de Sant Llop d’Hortsavinyà, al Parc del Montegre i el Corredor. Iñaki Relanzón, Diputació de Barcelona
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els espais naturals continuïn oferint 

els seus recursos, les seves belleses 

i els seus paisatges al conjunt de la 

societat. 

 Els Parcs Naturals que gestiona 

la Diputació de Barcelona han ac-

ceptat el repte de posar a disposició 

dels ciutadans equipaments i serveis 

diversos per fomentar el coneixe-

ment i el lleure. L’oferta és àmplia: 

des d’ofi cines d’informació a àrees 

d’acampada o albergs, passant per 

exposicions o programes culturals. 

Molt sovint aquests serveis depassen 

els límits dels parcs i dels municipis 

que els conformen i s’adrecen al con-

junt de la societat. 

 És important mantenir els esfor-

ços per seguir en aquesta línia, per-

què sectors cada cop més amplis de 

la ciutadania, començant pels més 

joves, coneguin els valors naturals 

i culturals del seu entorn proper. 

Aquest coneixement anirà associat a 

l’ús respectuós i ordenat del territori, 

en harmonia amb la resta d’activi-

tats que legítimament també hi te-

nen lloc.

Des de fa més de trenta anys, la Di-

putació de Barcelona ha desplegat 

un seguit d’equipaments i progra-

mes d’educació ambiental adreçats 

inicialment al públic escolar, però 

que, amb els anys, s’han estès a la 

població en general. Avui, aquests 

equipaments formen una àmplia 

xarxa pedagògica a l’abast de tot-

hom i són indrets idonis per treballar 

la biodiversitat i el desenvolupament 

sostenible.

 Des de l’òptica educativa, els 

Parcs Naturals poden ser considerats 

des d’un triple vessant: espais amb 

una gran diversitat biològica que 

cal conèixer i preservar; espais amb 

una riquesa patrimonial i cultural; 

i espais pedagògics per a milers de 

visitants que n’utilitzen els equipa-

ments i els serveis o gaudeixen dels 

seus paisatges.

La Diputació de Barcelona, a través 

de la Xarxa de Parcs Naturals –i amb 

la col·laboració dels consorcis i de 

la Diputació de Girona en el cas del 

Parc Natural del Montseny– ofereix 

una gran diversitat d’equipaments 

i una àmplia oferta pedagògica de 

qualitat contrastada: escoles de na-

tura, museus, centres d’informació, 

itineraris guiats, rutes de descober-

ta, audiovisuals i centres de docu-

mentació, entre d’altres. 

 En la gestió d’aquests equipa-

ments s’ha optat, des de fa anys, 

per la concessió administrativa o 

contractes de serveis a empreses 

privades que vetllen pels continguts 

educatius d’aquests serveis. L’Ad-

ministració pública fomenta i fa el 

seguiment d’aquests equipaments, 

i també vetlla per una orientació pe-

dagògica adequada. 

Cultura
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Espais per al lleure i l’educa-
ció ambiental

Pantà de Sau, a l’Espai Natural de les Guilleries. Iñaki Relanzón, Diputació de Barcelona

Una àmplia oferta a l’abast 
de tothom
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«Una història que ens retorni la voluntat

i planejar i construir el futur». Josep Fontana

«Fa cinquanta anys un grup va posar en marxa el som-

ni col·lectiu de refer l’escola catalana en llengua, cultura 

i pedagogia que el feixisme havia destruït», avui amb el 

llegat que ens dóna aquesta història continuem treballant 

per l’escola que volem, des de la responsabilitat i el com-

promís amb els infants i la societat. 

 Avui a l’Associació de Mestres Rosa Sensat sentim l’or-

gull de formar part d’aquesta comunitat, d’aquests mes-

tres, que van somiar, que van projectar i que van fer, en 

paraules de Rosa Sensat i Vilà, una escola nova que «con-

tribuís a realitzar els ideals de progrés, material i moral, 

que sostenen la vida dels pobles». 

 I és per això que amb la responsabilitat que ens fa ser 

fi dels als ideals que tots ells van perseguir perquè aquesta 

escola nova fos possible. Aquest orgull i aquesta responsa-

bilitat ens porten a prendre un compromís, valent, perquè 

tot el que van somiar, projectar i fer segueixi el camí de 

l’acció encara no acomplerta. Perquè sabem que la reno-

vació pedagògica no s’acaba mai, sinó que es va adequant 

a les necessitats dels temps. Perquè en aquest projecte hi 

ha una gran part d’utopia, la utopia necessària que fa de 

motor, perquè avancem i no defallim en la voluntat de ser-

vei a l’educació de tots els infants i joves. De tots.

 Avui a l’Associació de Mestres Rosa Sensat, som més 

d’un miler de socis, més de mig miler de voluntaris, prop 

de 2.300 persones fent cursos cada any, 300 persones 

formadores, 17 grups de treball, gairebé 300 llibres en 

catàleg, 7 revistes, una biblioteca amb prop de 70.000 

documents i un important arxiu històric, més de 18.000 

seguidors a Facebook, més de 16.000 a Twitter, i gairebé 

200 vídeos publicats a Internet. 

Història

50 anys treballant sense treva per l’escola que volem

50 anys de Rosa Sensat (1965-2015)
Francina Martí Cartes, presidenta de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

L’equip fundador de Rosa Sensat. D’esquerra a dreta: Enric Lluch, M. Teresa Codina, Anna M. Roig, Jordi Cots, Pere Darder, Marta Mata i M. Antònia Canals (2011)
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  Però més que amb xifres, ens sentim més còmodes 

descrivint la Rosa Sensat d’avui amb substantius, perquè 

d’aquesta manera en dibuixem l’essència a més de la re-

alitat. Avui som compromís, som participació, creativitat, 

xarxa, recerca, utopia, diversitat, som formació, som ac-

ció i emoció, som història, present i futur. Som mestres.

 Vivim un moment interessant, les famílies i les es-

coles aposten per propostes innovadores, se’n parla als 

mitjans, els canvis pedagògics estan més que mai a les 

primeres planes de l’ordre del dia... Des de Rosa Sensat 

vivim aquest moment d’ara com una gran oportunitat 

per renovar el projecte. Vivim un moment d’ebullició en 

què les escoles volen ser noves, vives i lliures... i ens pre-

guntem quantes respostes i exemples podem trobar en 

els testimonis i experiències dels mestres que ens han 

precedit i que han lluitat per renovar i millorar l’escola al 

llarg d’aquests cinquanta anys, i més. Pensem que cal ac-

tualitzar el discurs i fonamentar moltes de les pràctiques 

d’avui en els testimonis d’ahir, amb un equilibri constant 

entre teoria i pràctica, entre recerca i experiència. 

 Alguns dels interrogants que ens hem de plantejar com 

a mestres avui, que ens plantegem des de l’Associació de 

Mestres de Rosa Sensat, i que com a mestres tenim la res-

ponsabilitat de resoldre, serien els següents: 

• Què hem de fer en una escola en un país, en projecte 

constant, amb lleis educatives que van i vénen?

• Què fer en una escola multicultural, amb infants que 

han vingut des de tots els racons del món i que aporten 

la riquesa de sumar més llengües, moltes vegades tan 

minoritzades com la que ens és pròpia?

• Què fer en una escola inserida en un món connectat 

fi ns a la saturació, en què els infants porten una part de 

la memòria col·lectiva, del coneixement, a la butxaca? 

• Què fer en una escola lligada al món en una xarxa sen-

se fi ls, carregada d’informació?

• Què fer en una escola en què les famílies, a través dels 

seus infants, també volen ser les protagonistes?

 Aquestes, i moltes més, són algunes de les preguntes a 

què hem de donar resposta avui. 

 Durant la celebració del 50è aniversari se’ns ha pre-

guntat moltes vegades quina ha estat l’aportació de Rosa 

Sensat en aquests cinquanta anys. És difícil de resumir. 

Però per il·lustrar-ho posaré l’exemple de la impressió que 

es van endur un grup de mestres xilenes que van visitar 

l’Associació el passat mes de novembre. 

 La visió des de fora sempre ajuda perquè sol ser més 

objectiva, i de vegades posa en relleu allò que és més sig-

Història

D’esquerra a dreta: Irene Balaguer, M. Antònia Canals, Jordi Cots, M. Teresa Codina, Maria Vinuesa, Francina Martí i Pere Darder (2015). Foto: Jordi Navarro
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nifi catiu. Després de veure algunes escoles del nostre país i 

de veure la feina que es fa des de l’Associació elles ho resu-

mien en una frase. Ens deien que des de Rosa Sensat «Se 

ha sabido bajar el cable a tierra». Segons elles, això volia 

dir que el que s’ha fet en tots aquests anys a les escoles 

que s’han compromès a fer un canvi a fons, no havia estat 

adoptar una única metodologia, sinó que el que s’havia 

fet, segons el seu punt de vista, ha estat adaptar els cor-

rents pedagògics més innovadors (elles sobretot parlaven 

de corrents europeus, com Pickler-Loczy o les experiències 

de Reggio Emilia), per fer una cosa nova. 

 Adaptar aspectes de les metodologies, anomenades 

innovadores, al context i a les necessitats de les escoles, 

i passar-les pel nostre sedàs cultural i de tradició pedagò-

gica, tenint en compte el substrat que ha suposat el llegat 

de mestres que en el nostre país van lluitar per una escola 

millor, que volia dir fer una societat millor: més justa, més 

democràtica i més lliure. Aquest binomi teoria i pràctica 

que pensem que és essencial... 

 Pel que fa a les perspectives de futur, des de l’Associa-

ció de Mestres Rosa Sensat, creiem que hem de continuar 

adaptant-nos a les necessitats que vagin sorgint a l’escola, 

a la nostra societat. A continuació enunciem els eixos que 

creiem que ens han de marcar el camí: 

• Mantenir el compromís ètic amb l’escola pública, una 

escola que volem que sigui de qualitat per a tots, sense 

adjectius. 

• Vetllar per tenir uns referents sòlids que justifi quin la 

nostra acció com a mestres.

• Treballar de manera col·lectiva, en equip, tot bastint 

una xarxa oberta al món.

• Adequar-nos a les necessitats dels temps, amb una 

adaptació constant a les novetats que vagin sorgint, 

perquè avui no sabem què caldrà demà.

• Contribuir perquè el lloc que ocupi l’infant en aquest 

projecte sigui el central.

• Fer-ho sempre des d’una actitud d’humilitat, perquè 

no ho sabem tot, però també amb convenciment i amb 

una actitud tossuda i ferma.

 I sobretot, fer-ho amb plaer, amb passió, gaudint de 

la nostra feina, amb humor i entusiasme, cinquanta anys 

més, com a mínim. 

Moltes gràcies mestres
Amb motiu del 50è aniversari, l’Associació 

va posar en marxa la campanya «Moltes 

gràcies mestres» on, tothom qui vulgui, 

pot agrair al seu mestre inoblidable la feina 

feta. Un dels objectius és restablir la conne-

xió emocional personal i de tota la societat 

davant de la minva en el respecte que reben 

els mestres i professors per part de diferents 

estaments, que ha produït una reducció in-

justa i signifi cativa en la valoració social dels 

professionals de l’educació.

 La iniciativa vol facilitar a la ciutadania 

de Catalunya i Espanya, i de tot el món, el 

reconeixement públic a l’ofi ci de mestre, a 

la bona feina, digna i prestigiosa que tants 

mestres i professors fan cada dia i des de fa 

molt de temps.

 Per participar-hi només cal entrar a la 

pàgina web www.moltesgraciesmestre.org 

i escriure o enregistrar en vídeo el missatge 

d’agraïment, amb el nom, el nom del mes-

tre o professor inoblidable, el nom de l’esco-

la i la població.
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La FETE-UGT de Lleida em va convidar al seu inici, ara fa 

25 anys, en un moment en què m’estrenava en la vida 

política públicament, però ja feia més de dotze anys que 

tenia un lloc de referència en el moviment de renovació 

pedagògica que era l’Escola de Mestres Rosa Sensat. Su-

poso que, amb la seva invitació, els companys de Lleida 

volien deixar clar que ni ells ni jo, no vèiem contradicció 

entre sindicalisme i moviment de renovació pedagògica, 

tot i que en aquell moment de transició i clarifi cació de 

la democràcia, moltes coses eren confoses. Sortíem del 

cúmul de contradiccions que va signifi car viure en el fran-

quisme.

 Un sindicat com la FETE, nascut abans de la guerra i 

declarat il·legal després, en la clandestinitat era més un 

reducte de formació personal en uns ideals, com volia 

l’estimat Rufi no, que un organisme de defensa real dels 

drets dels treballadors de l’ensenyament. 

 Una escola de mestres com Rosa Sensat, que naixia 

per millorar la formació dels mestres joves havia hagut 

de néixer en la clandestinitat amb quinze alumnes, i no 

va ser fi ns quatre anys després quan prevèiem una «re-

unió clandestina» de més de mil mestres a la 3a Escola 

d’Estiu, quan ens vam legalitzar de la manera que ens 

semblava menys sospitosa el 1968, fent una societat anò-

nima de nom castellà: Archivo y Asesoramiento Pedagógi-

co, S.A.

 En la percepció que una naixent i desorientada opinió 

pública podia tenir de tots nosaltres, un sindicat de mes-

Moviment de renovació pedagògica
i sindicat d’ensenyament

Marta Mata i Garriga

Angeleta Ferrer i Sensat (fi lla de Rosa Sensat) conversant amb Marta Mata (Escola d’Estiu de 1982)
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tres podia ser titllat de revolucionari o de corporativista, 

i un moviment com el de Rosa Sensat, d’elitista o de per-

missiu.

 I entremig, encara, els col·legis professionals que ha-

vien resistit els embats de la guerra i de la postguerra, 

amb les seves connotacions de corporativisme; però a les 

primeries dels 70, eren ocupats per juntes que els con-

vertien en plataformes al servei de la democratització del 

sistema educatiu. I encara més, els ICE de les universitats 

feien a vegades activitats de suplència en el camp de la 

formació i de reunió de mestres i professors.

 El 1976, però, tot s’aclariria en un mateix sentit, amb 

els documents per la nova escola pública que vam com-

partir moviments, sindicats i col·legis, tots davant un rè-

gim decadent. L’objectiu era claríssim per a tots.

 El 1977 recomençava el joc parlamentari i moltes co-

ses més per a nosaltres. En primer lloc, tots, i especial-

ment els treballadors d’un servei públic com és el d’edu-

cació, havíem de canviar el xip respecte a l’Administració 

pública. Havíem aconseguit deixar una administració 

autoritària, i ara ens les havíem d’heure amb una nova 

administració sorgida del joc democràtic, però amb per-

sonal i hàbits que es resistien a canviar, com es resistien 

els nostres hàbits de reivindicació i era patent la inexpe-

riència de tots en un treball fet amb comprensió i en col-

laboració.

 Entre nosaltres, sindicats, moviments, col·legis, uni-

versitats, els xips, més que canviar els havíem de reinven-

tar, sempre tenint en compte no sols la referència a una, 

sinó a més d’una administració democràtica, estàvem 

construint la democràcia en un país amb molts dèfi cits de 

tradició democràtica.

 Espero que en els propers anys puguem avançar més 

que en el passat en el camí de fer de l’escola allò que els 

nostres infants, el nostre país, i els de tot el món, neces-

siten per a ser homes i dones lliures i creadors d’humani-

tat. 

De l’article recolllit a Revolució i Responsabilitat, any 

2004, amb motiu dels 25 anys de la reconstitució de FETE-

UGT Terres de Lleida.

Història

Acte de celebració de les primeres eleccions democràtiques al porxo de la UAB. Intervenció dels parlamentaris electes catalans (Escola d’Estiu de 1977)
Acte de celebració dels 50 anys de Rosa Sensat. Seu de Rosa Sensat (2015). Foto Jordi Navarro
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L’any 2003 es va constituir l’Asso-

ciació de Juristes en Defensa de la 

Llengua Pròpia, al Palau Dalmases 

de Barcelona. Neix de la voluntat 

d’alguns professionals d’aquest 

àmbit que vàrem decidir exercir la 

nostra professió en català, i que 

fruit d’aquesta opció lingüística, 

en algun moment hem patit situa-

cions confl ictives i tot tipus d’impe-

diments per part de les administra-

cions i autoritats, simplement per 

voler exercir el dret de treballar en 

català. Davant aquestes situacions, 

i també pel fet que vèiem que el ca-

talà, un cop acabat el programa pi-

lot del català a la justícia, anava en 

clara regressió, vàrem considerar 

oportú associar-nos per tenir més 

força, i crear Juristes per la Llengua 

Pròpia. 

 Hem volgut garantir i facilitar 

les eines i l’aixopluc necessaris per 

garantir el dret d’usar la llengua 

pròpia del país, sense confl icte i 

amb la mateixa comprensió amb 

què s’ha treballat i es treballa per 

a la normalització a la resta de la 

societat. Cal tenir en compte que 

aquest procés, en el món jurídic i 

judicial, pateix un retard alarmant 

que cal reduir mitjançant un esforç 

col·lectiu.

 L’estructura i mentalitat centra-

lista del poder judicial ha fet difícil 

fi ns ara garantir aquest dret. Per 

això, creiem que cal exigir mesures 

oportunes per tal que en un futur 

pròxim es posin les bases per elimi-

nar els obstacles per usar el català 

i per dotar els juristes i les adminis-

tracions públiques dels instruments 

Llengua

La llengua 
catalana a la 

justícia,
un dret

fonamental
Mireia Casals Isart,

presidenta de Juristes
per la Llengua Pròpia
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imprescindibles per al foment de 

la nostra llengua, cosa que inclou 

adequar la normativa orgànica, 

processal, registral, educativa i uni-

versitària i establir la igualtat real 

d’ambdues llengües.

 En aquest sentit, senyalem l’in-

forme de la Carta europea de les 

llengües regionals o minoritàries 

de gener de 2016 del Consell d’Eu-

ropa, que dicta una sèrie de reco-

manacions a l’Estat espanyol, i en 

el qual el critica durament per l’es-

càs compliment d’aquesta normati-

va, i, sobretot, en l’àmbit de la jus-

tícia. Recomanen a l’Estat espanyol 

que com a qüestions prioritàries es 

garanteixi que les autoritats judici-

als penals, civils i administratives a 

les comunitats autònomes puguin 

dur a terme el procediment en les 

llengües coofi cials; que el personal 

judicial actiu en les comunitats au-

tònomes afectades per l’aplicació 

de l’article 9 de la Carta estigui ca-

pacitat en les llengües pertinents 

i l’adequada presència de les llen-

gües coofi cials en l’Administració 

de l’Estat a les comunitats autòno-

mes.

 Malgrat les accions i polítiques 

que s’han impulsat des de la Gene-

ralitat de Catalunya perquè el cata-

là s’utilitzi normalment, constatem 

un preocupant descens en el seu 

ús. L’any 2005 es dictaven el 24% 

de sentències en català, l’any 2011 

es va dictar un 18% de sentències, i 

l’any 2014 únicament se n’han dic-

tat un 12,2%.*

 Quins són els motius per què 

no s’utilitzi el català? Les causes 

són diverses, ja hem parlat del ca-

ràcter centralista del poder judicial, 

també trobem impediments quan 

comencem a estudiar la carrera, a 

les universitats els llibres i les lleis 

majoritàriament són en castellà. 

Però, sobretot, el greuge rau en la 

formació i capacitació lingüística de 

la judicatura, la fi scalia, els secre-

taris i els lletrats de l’Administració 

de justícia: no se’ls exigeix el conei-

xement de llengua pròpia, que es 

valora únicament com a mèrit, de 

manera que així no es garanteix 

l’ús de la llengua catalana. Nosal-

tres hem demanat reiteradament 

que es modifi qui la Llei orgànica 

del poder judicial amb actuacions 

davant el Parlament de Catalunya 

i el Congrés dels Diputats, que en 

lloc de mèrit se sol·liciti el requisit 

lingüístic per exercir a Catalunya. 

Malauradament, no ens n’hem sor-

tit, la majoria dels vots dels partits 

estatals (PP, PSOE) han aconseguit 

un altre fre per a la llengua catala-

na.

 No hi ha compromís en la tra-

ducció de les normes jurídiques bà-

siques, el BOE no fa la traducció au-

tomàtica de les lleis al català, cosa 

que provoca molts retards i, per 

tant, difi culta treballar en català. 

 A més, els tribunals centrals ubi-

cats a Madrid exigeixen la traducció 

de les actuacions quan han de diri-

gir-se al Tribunal Suprem o Tribunal 

Constitucional, pràctica que genera 

una dilació en les actuacions de 

manera sistemàtica. Creiem que hi 

ha una certa «por reverencial» dels 

professionals i dels ciutadans quan 

s’acut als jutjats, canvien automàti-

cament de llengua. 

 Malgrat aquestes difi cultats, 

la nostra tasca segueix sent la de 

garantir i informar dels drets lingü-

ístics de les persones. La legislació 

actual ja ens garanteix que no hi 

hagi discriminació ni dilació en el 

procés judicial per raó de llengua. 

Tothom té el dret d’usar el català i 

el deure de respectar-lo. La realitat 

però, fa que els drets lingüístics no 

es respectin en igualtat de condici-

ons que altres drets o deures, és un 

dret fonamental que s’ha de garan-

tir als ciutadans i a les ciutadanes i 

els poders públics han de garantir i 

aplicar aquests drets i executar els 

seus deures. Recordem que és l’Ad-

ministració qui ha d’estar al servei 

dels ciutadans i no a l’inrevés.

 Juristes per la Llengua, recent-

ment, hem organitzat l’11a Jornada 

sota el títol «L’ofi cialitat o coofi ciali-

tat de la llengua catalana en el nou 

Estat». Estem treballant en com ens 

agradaria que fos la justícia catala-

na i en català. En tot cas, el que sí 

que podem dir és que creiem que 

el català ha de ser llengua ofi cial, 

i creiem que s’ha de garantir els 

drets i deures de les persones que 

vulguin dirigir-se i ser atesos en cas-

tellà, i establir una política lingüís-

tica d’acord amb el nostre context 

social. 

 Des de Juristes per la Llengua 

us animem a col·laborar amb l’as-

sociació, necessitem advocats/des, 

procuradors/es, jutges/jutgesses, 

fi scals, lletrats de l’Administració de 

justícia, notaris, etc., que ens aju-

din a garantir el dret a usar el cata-

là en els procediments judicials. 

*Dades extretes dels informes de la Direcció 

de General de Política Lingüística de la Gene-

ralitat de Catalunya.
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Un nou impuls per al català a les Illes
Jordi Picó i Veny, FETE UCA-UGT Illes Balears

Un dels trets distintius del govern de José Ramón Bauzá 

(PP), seguint la línia espanyolitzadora del govern de l’Estat, 

va ser l’atac frontal a la llengua i la cultura pròpies de les 

Illes Balears.

 El nou Govern sorgit de les eleccions autonòmiques 

del passat dia 24 de maig té la voluntat i el compromís de 

situar la llengua catalana al lloc on li pertoca. En aquest 

sentit, en educació s’han retirat el projecte de Tractament 

Integrat de Llengües (TIL), que disminuïa la presència de la 

llengua catalana i augmentava la del castellà amb l’excusa 

de millorar la llengua estrangera, i la llei de símbols, que 

censurava l’ús de llaços amb la quadribarrada als centres 

educatius públics.

 Eliminar el requisit de coneixement del català per acce-

dir a la funció pública va ser un altre intent per desprestigiar 

i restar importància a la nostra llengua. Aquest fet ha que-

dat corregitaquest mes de febrer amb la modifi cació de la 

Llei de la funció pública per part del Parlament balear.

 En la mateixa línia, també s’ha signat el protocol d’in-

corporació de la comunitat autònoma al Consorci de l’Ins-

titut Ramon Llull –del qual es va sortir durant la passada 

legislatura– per així enfortir els lligams culturals i lingüístics 

que compartim amb el Principat.

 Una altra actuació del govern del pacte ha estat posar 

els mitjans tècnics perquè arribi el senyal dels canals 33, 

Super3 i 3/24 després que l’anterior govern no fes res per 

evitar-ne la desconnexió.

 Tot això només per arribar al punt on érem. Serà neces-

sari un nou impuls per normalitzar l’ús i la presència de la 

llengua pròpia i garantir així els drets lingüístics dels ciuta-

dans i de les ciutadanes de la nostra comunitat autònoma.

Tímides mesures
per a sortir d’un trist ermot lingüístic

Màrio Sasot, periodista i escriptor

La pèrdua del govern autonòmic per part del PP i el PAR 

a l’Aragó i l’arribada d’un Govern del PSOE i CHA amb el 

suport exterior de Podem, ha tingut com a conseqüència 

positiva per a les llengües minoritzades d’Aragó, la creació, 

per primer cop en la història d’aquesta comunitat, d’una 

Direcció General de Política Lingüística.

Llengua

Mentre perdura la situació de blocatge polític i la incògnita de quin serà el color defi nitiu del pròxim govern espanyol, els 

canvis arran de les últimes eleccions autonòmiques al País Valencià, a l’Aragó i a les Illes Balears sembla que han obert una 

nova etapa esperançadora pel que fa a la política lingüística, i han posat fi  a la línia pepera que ens menava a un camí del tot 

erm.  Hem demanat a diferents estesos en la matèria de cadascun d’aquests territoris que ens expliquin quins viratges han 

fet els seus nous governs en matèria de llengua.

Estatus català: Illes, Aragó, País Valencià
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 El seu titular, José Ignacio López Susín, militant de CHA 

i especialista en jurisdicció de temes lingüístics, té davant 

seu el repte de restaurar un mínim de normalitat i reconèi-

xer alguns drets lingüístics als parlants de l’aragonès i el 

català a l’Aragó.

 I tot això ho ha de fer partint amb un pressupost exigu, 

per no dir minúscul, i entre els recels d’uns grups polítics, 

tant a la dreta com l’esquerra de l’arc parlamentari, que de 

cap manera voldrien ressuscitar una «guerra per les llen-

gües» en uns moments en què tenen altres temes polítics 

més urgents al cap de què ocupar-se.

 Per això, des de la Direcció General encapçalada per 

Susin s’han començat a emprendre mesures tendents al 

restabliment d’iniciatives que ja hi eren en l’època dels 

governs del socialista Marcel·lí Iglesias, i que van ser «abo-

lides» pel posterior govern de Luisa Fernanda Rudi (PP).

 En eixa línia, s’ha recuperat la convocatòria dels Pre-

mis Guillem Nicolau i Arnal Cavero de literatura en llengua 

catalana i aragonesa, respectivament, que tornaran a tin-

dre dotació econòmica i compromís de publicació de les 

obres premiades.

 També es crearan uns nous premis: el Chuana Coscuju-

ela i el Desideri Lombarte, que reconeixeran la trajectòria 

de persones o entitats destacades en la defensa de l’ara-

gonès i el català respectivament.

 Per a aquest mes de febrer han organitzat un seguit 

d’actes culturals, especialment a les escoles, per a cele-

brar el Dia Internacional de la Llengua Materna. Un altre 

projecte dissenyat per aquesta Direcció General, la creació 

d’una línia de subvencions per a fomentar l’ús d’aques-

tes llengües als mitjans de comunicació, va caure durant 

l’aprovació en els pressupostos de la Comunitat Autònoma 

per al 2016.

 En canvi, es va aprovar una llei d’acompanyament que 

retorna els noms d’aragonés i català a les llengües minori-

tàries parlades a Aragó i que en la passada legislatura van 

ser rebatejades com a LAPAO (Lengua Aragonesa Propia 

del Aragón Oriental), en el cas del català, i LAPAPYC (Llen-

gua Aragonesa Propia del Aragón Pirenaico Y Prepirenai-

co), en el cas de l’aragonès.

 En l’àmbit educatiu, s’han incorporat aquestes llen-

gües en el currículum escolar i s’estudien mesures per a la 

normalització del professorat d’aragonés i català en infan-

til, primària i secundària.

Una nova política lingüística
al País Valencià

Raül Rosselló Gregori,
Secretari d’Ocupació, Formació i Cultura de la UGT-PV

Tan prompte com el nou Consell de la Generalitat Valenci-

ana prengué possessió vam veure amb claredat que s’ini-

ciava una nova etapa per a la llengua pròpia dels valen-

cians. El president, Ximo Puig, s’estrenava amb un discurs 

d’investidura íntegrament en valencià i la vicepresidenta, 

Mònica Oltra, començava igualment la tasca com a porta-

veu. A moltes ciutats valencianes on també s’havien produ-

ït canvis polítics semblants la visibilitat de la llengua s’hi féu 

evident des del primer moment. No obstant això, més enllà 

de la impagable dosi vitamínica de prestigi que li dóna a la 

llengua el fet que persones amb rellevància pública l’usen 

amb normalitat, les primeres decisions estrictament lingü-

ístiques han agafat a molts per sorpresa. Mentre una part 

molt important dels col·lectius i entitats més comprome-

sos amb l’ús del valencià posaven l’èmfasi en la necessi-

tat immediata d’un canvi normatiu, els responsables de la 

política lingüística han pres tot un altre camí. El conseller 

d’Educació i Cultura, Vicent Marzà, ha afi rmat que els seus 

objectius pretenen anar més enllà de l’ensenyament, per 

a fer polítiques transversals orientades a fomentar-ne l’ús 

social. La via escollida, per ara, és esprémer totes les possi-

bilitats que la legislació ja feta ofereix. Un primer exemple 

n’és la ratifi cació pel Consell d’una quasi oblidada Declara-

ció d’Ares del Maestrat, realitzada per un Govern del PP, per 

la qual s’acorda que el valencià siga la llengua habitual de 

l’Administració. En l’àmbit municipal, l’Ajuntament de Va-

lència ha fet una cosa semblant amb l’impuls de mesures 

previstes per un reglament d’ús del valencià amb vint anys 

d’antiguitat. No cal dir que ambdues normes havien estat 

sistemàticament ignorades pels mateixos que les havien 

aprovades. Amb el temps, potser arribarà una revisió de 

la legislació per a protegir i promocionar millor la llengua 

pròpia. Tanmateix, ens atreviríem a dir que el Consell no-

més contemplarà aquesta opció si existeix prèviament un 

gran acord que li done suport. Mentre això arriba, cal tindre 

molt present un document elaborat el 2013 per l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua en el 30 aniversari de la Llei d’Ús i 

Ensenyament del Valencià anomenat La LUEV, camí de futur. 

Aquest treball ens recorda que ja hi ha instruments per a 

fer una política lingüística diferent, adreçada a estendre l’ús 

social del valencià. Només calia una Generalitat Valenciana 

disposada a complir les lleis i actuar de bona fe. 
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Els usos lingüístics en les empreses i 

organitzacions del sector tecnològic 

han de fer difícils equilibris entre la 

potent infl uència del món anglosa-

xó, la innovació denominativa de 

nous productes i serveis, i la voluntat 

de les marques de distingir-se per 

mitjà de noms únics i de nou encuny.

 En aquest panorama, el camí 

dels termes catalans per fer-se un 

lloc i guanyar visibilitat és complicat, 

però té la recompensa de fer més en-

tenedora la comunicació amb els in-

terlocutors autòctons, i de contribuir 

a teixir el coneixement més avançat 

en la llengua pròpia.

 Com a mostra, el mot anglès 

hashtag, que es pot traduir al ca-

talà per etiqueta en l’àmbit de les 

xarxes de microblogs, especialment 

a Twitter. Es tracta d’un conjunt de 

caràcters precedits d’un símbol de 

coixinet (#), sobre el qual es pot fer 

clic, que serveix per a accedir a un 

contingut indexat per categories o 

temes.

 En anglès, hashtag és una forma 

descriptiva: hash és coixinet o qua-

dradet i tag és etiqueta. En canvi, la 

proposta catalana prescindeix de la 

referència explícita al coixinet i es 

decanta per la paraula etiqueta, que 

en la llengua general ja té un sentit 

pertinent en el cas que ens ocupa: 

una de les accepcions en el dicciona-

ri normatiu és ‹Mot, concepte, idea, 

que marca, encasella, classifi ca, 

algú o alguna cosa›. 

 Finalment, us volem recordar 

vint termes habituals que tenen 

una alternativa catalana vàlida i 

adequada. Els trobareu, junt amb 

altres termes de l’àmbit al Cerca-

term, i també als diccionaris en línia 

de màrqueting digital, de xarxes so-

cials, de dispositius mòbils i de pro-

ductes informàtics. 

Llengua

Terminologia tecnològica 
en català

TERMCAT, Centre de Terminologia. Publicat a www.termcat.cat

Pluja de mots

• big data: dades massives

• blogger: bloguer, bloguera

• branded content: contingut de marca

• community manager: gestor de 

comunitats, gestora de comunitats

• content curator: curador de contin-

guts, curadora de continguts

• e-commerce: comerç electrònic

• empowerment: apoderament

• engagement: compromís

• follower: seguidor, seguidora

• gamifi cation: ludifi cació

• headhunting: cerca de talents

• home page: pàgina inicial

• infl uencer: infl uenciador, infl uencia-

dora

• responsive web design: disseny web 

responsiu

• selfi e: autofoto

• spin-off : empresa derivada

• start-up: empresa emergent

• storytellìng: relat de marca

• tablet: tauleta (tàctil)

• wearable: portable, connectat
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Societat

Vides apuntalades

Laura de Andrés

Editorial UOC–Col·lecció Reportatges 

360

 Vides apuntalades és un reportatge 

periodístic en format de llibre en què es narra la història de 

la construcció d’un barri, el Turó de la Peira, fi ns al moment 

en què els veïns descobreixen que la seva vida està sostin-

guda, literalment, per quatre bigues de ciment aluminós 

totalment degradades.

 En el llibre hi trobem el relat dramàtic de com persones 

arribades als anys 50 a Barcelona i que van a parar al Turó, 

cauen en mans d’especuladors que s’aprofi ten de la seva 

pobresa habitacional. I per partida doble. Primer, pateixen 

el barraquisme (un tema sobre el qual la mateixa autora 

també ha escrit) o el fenomen del relloguer, i després, quan 

ja són grans, el suplici que se’ls esfondri la casa perquè 

l’edifi ci s’ha construït amb ciment aluminós.

 En el llibre veiem com el suposat benefactor de la ciutat, 

Román Sanahuja, s’enriqueix construint ràpid, massa rà-

pid, el barri del Turó de la Peira. Sanahuja utilitza un ciment 

que ja als anys 50 estava descartat per a construccions civils 

a tot el món occidental, menys a Espanya, però que permet 

forjats més ràpids i, per tant, fer diners en menys temps.

 Hi ha personatges públics que s’inventen uns relats vi-

tals falsos de l’èpica obrerista dels seus avis o pares; per 

contrast, el llibre ens parla de gent que avui és viva i relati-

vament jove, que ha viscut la seva infància o adolescència 

en un habitatge ple de puntals i amb la por que casa seva 

s’esfondri, dels pares d’aquests que van sortir de les barra-

ques per comprar un habitatge amb l’esperança d’un futur. 

Esperança que es desfà al mateix ritme que es degrada el 

ciment aluminós.

 Tot això ho podem veure a Vides apuntalades, un llibre 

de cent trenta pàgines que condensa un dels molts drames 

que va generar la Barcelona del franquisme i el postfran-

quisme.

Jose Rodríguez

Juvenil

Els viatges del Mag Lari

Montse Lari

Estrella Polar

 «Per ser un bon mag, no cal tenir 

poders, només moltes ganes de fer pos-

sible l’imposs ible». Després d’anys de sorprendre el públic, 

un dels grans exponents de la màgia catalana compar-

teix les seves aventures en un quadern de viatges comple-

tament il·lustrat que mostra els paisatges i les curiositats 

més rellevants de la màgia de sis  llocs del món i els seus 

mags més importants. Las Vegas, el Japó, l’Índia, Zuric, 

Portugal i Barcelona. En els seus viatges arreu del món, el 

Mag Lari ha conegut alguns mags extraordinaris. També 

hi apareix un dels grans de casa nostra, el Merlí català. El 

llibre és sobretot una guia pràctica  per als petits amants 

del món de les il·lusions i de l’impossible. Entre les seves 

pàgines hi ha tot un seguit de trucs i jocs de mans per fer, 

dels lectors, autèntics mags.

Novel·la

La remor de les onades (... i altres)

Yukio Mishima

Amsterdam

 Yukio Mishima (1925-1970) va ser un 

escriptor japonès infl uït pel romanticis-

me i el decadentisme que, amb el temps, es va decantar 

cap a posicions més aviat espartanes. Al fi nal dels seus dies 

es dedicava regularment al culturisme i les arts marcials, va 

fundar el seu propi exèrcit, va estimular un alçament militar 

a favor de l’emperador, i fi nalment es va suïcidar seguint 

el ritual dels samurais. Abans de patir vel·leïtats militars, 

Mishima va dur una vida consagrada al cultiu del cos, a l’es-

criptura i a la vida social. 

 Des de petit va estar obsedit per la mort i pel sadoma-

soquisme, dos temes que afl oren a la majoria de les seves 

obres, carregades i preciosistes com les de Huysmans o Vi-

lliers de l’Isle-Adams, dos autors que admirava. En la ma-

joria dels seus contes, novel·les i drames, s’estableix una 

identifi cació entre la mort, la bellesa i l’èxtasi. Si haguéssim 

de triar un personatge que sintetitzés l’obra de Mishima, 

ens decantaríem per sant Sebastià, el jove mig nu martirit-

zat fi ns a una mort gloriosa.

 A La remor de les onades, els lectors hi buscaran en va 

les escenes perverses que han fet cèlebre Mishima, ja que 

InfoCultura
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la parella d’enamorats que la protagonitzen és un model 

de salut i de naturalitat. John Nathan, biògraf i estudiós de 

Mishima, considera que es tracta de l’única relació sana 

que es pot trobar a la seva obra (en un moment d’ofusca-

ció un dels dos enamorats es planteja un suïcidi en parella, 

però la iniciativa és desestimada). Els referents són Dafnis 

i Cloe, dos enamorats joves i ingenus que evolucionen fe-

liçment en un entorn idíl·lic, propi d’una novel·la pastoral. 

Els coneixedors d’altres obres de l’autor poden sospitar que 

sobre tanta bondat s’hi abatrà fi nalment la injustícia. Al 

capdavall, ja sabem la sort que espera al príncep idiota de 

Dostoievski o al Rocco de Visconti. Però a La remor de les 

onades, el desenllaç no és anguniós. Potser per això el llibre 

—i la pel·lícula subsegüent— va ser un èxit al Japó quan es 

va publicar per primera vegada, el 1954: ¿a qui desagraden 

les històries d’amor que acaben bé? 

 L’acció se situa en una petita illa de l’arxipèlag nipó, a 

recer de les perilloses infl uències de les grans ciutats. Shinji 

i Hatsue, joves i ingenus, troben en l’altre l’ésser idoni per 

dedicar-li un amor puríssim. Per complicar-los la relació, i 

també perquè la seva bondat ressalti encara més, Mishima 

introdueix un parell de personatges negatius. La trama es 

completa amb els pares amatents, un rumor malintencio-

nat, la pressió dels vilatans anònims, un fl ux de correspon-

dència il·lícita i un rival amorós. Afegim-hi també el far que 

il·lumina tot el que s’esdevé a l’illa, habitat pels dos perso-

natges més lúcids. Com en un conte infantil, s’activa una 

prova que té com a conseqüències un càstig i un premi. Fi-

nalment, els déus es mostren benèvols amb els éssers que 

es captenen com cal. La moralitat és explícita: l’important 

no són els diners, ni tampoc la fama, sinó el coratge. D’uns 

anys ençà, Occident s’ha anat familiaritzant amb algunes 

peculiaritats de la cultura japonesa, si més no en l’apartat 

més naïf de la cultura popular, que ens ha fet acostumar als 

personatges d’una peça, coherents fi ns a l’últim moment. 

Des del punt de vista de la tradició literària occidental, La 

remor de les onades es pot considerar una excel·lent novel-

la juvenil.

Vicenç Pagès, www.vicencpagesjorda.net

Revista

Vallespir

Centre Cultural Català del Vallespir

 Vallespir és el nom de la comarca 

nord-catalana la més propera de la fron-

tera i és el nom d’una revista del mateix 

nom editada pel CCCV (Centre Cultural Català del Vallespir). 

Una breu referència al context que viuen els ciutadans de 

Catalunya d’ençà del 2010, uns anys signifi catius del mo-

viment d’afi rmació catalana, tot agreujat per la crisi de 

l’economia mundial i l’actitud nefasta del Tribunal Constitu-

cional i del govern de Madrid, fa que quedi constància per 

als lectors del futur, en quin context escrivim i redactem la 

nostra revista.

 El juny del 2014 el CCCV va fer la declaració següent a 

la manifestació de Somescola a Barcelona. «El Vallespir és 

una comarca nord-catalana on el català resisteix. El nostre 

objectiu és de coordinar totes les persones, entitats i ins-

titucions del Vallespir que actuen en suport d’una escola 

pública que defensi la llengua catalana, i que ajudi a cons-

truir una societat més cohesionada, democràtica i lliure. 

Hi ha un bloqueig institucional, perquè no es concedeixen 

més places de català i més mestres a les xarxes públiques 

bilingües. Les difi cultats provenen de tot arreu, fi ns i tot 

dels mateixos sindicats i mestres francesos, educats amb 

un unilingüisme exclusiu, que menysprea el respecte a la 

llengua històrica del territori. Dins d’aquest trist panorama, 

una escletxa s’ha obert al Voló amb la creació de dues clas-

ses bilingües a l’escola primària, gràcies a l’empenta dels 

pares d’alumnes, les associacions culturals catalanes i el 

batlle del Voló. És una petita victòria que obre esperança, i 

mostra el camí del futur.».

 El 2014 va ser també un any de cites cabdals per al futur 

de Catalunya. Sabem però que, passi el que passi, res ja no 

serà mai més com abans. No hi ha marxa enrere. Els ca-

talans sabem que caldrà continuar lluitant, patint, i potser 

vencent. Lluitar i avançar és un camí que mai no acaba.

 Tornant a la realitat de Vallespir, i pel que fa al contingut 

d’aquest número 11, els lectors hi trobaran, com sempre, 

una referència al prestigi del passat literari del Vallespir, 

amb un text de Carles Bosch de la Trinxeria de 1888, sobre 

Sant Guillem de Combret, i dos textos literaris recents de J. 

Riart i de M. Sargatal, que demostren que el fi l de l’escrip-

tura no s’ha trencat, i que la llengua catalana al Vallespir 

continua viva. Estem convençuts que la millor forma de pre-
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parar el futur és també la de cultivar la memòria del nostre 

propi passat.

 Per això, a la rúbrica «Història», llegireu dos altres tex-

tos, un de l’Andreu Balent sobre les xarxes de la resistència 

de Morellàs i Les Illes contra els alemanys els anys 1942-

1944, i un altre de Gentil Puig, sobre la història de Ceret. 

Descobrireu a continuació una entrevista realitzada per 

Joan Pau Escudero a Marcel Arnaudies, el darrer moliner de 

Reiners, que ens ofereix un text en català, Tal com raja.

 Com sempre, a la rúbrica «Art», descobrireu l’exposició 

de l’escultor i paleta ceretà, Francesc Llopis, presentada per 

Nathalie Gallissot, la directora del Museu d’Art Modern de 

Ceret. El jove violoncel·lista de Ceret, Francesc Ragot, ens 

comenta l’obra insigne realitzada pels seus avantpassats, 

un llinatge de lutiers.

 Com també és habitual volem demostrar a la rúbrica 

«Cultures d’arreu del món», que el Vallespir és obert i so-

lidari d’altres cultures, com la nostra, en aquest cas, la del 

País de Gal·les, presentada pel gal·lès Ray Bellisario. Tanca 

la contraportada, el nostre amic, Joan Vilamala de Manre-

sa, que ens ofereix una auca del Vallespir, una comarca que 

ell coneix molt i que tant s’estima. En nom del Vallespir, 

moltes gràcies, Joan. 

Gentil Puig, director

Articles

Enamorats d’Audrey Hepburn

Manuel Cuyàs

Edicions 62

 Un recull del bo i millor de Cuyàs. El 

2009 El Punt va absorbir l’Avui, operació 

amb la qual va culminar el procés d’expansió del rotatiu, 

que feia anys que maldava per tenir presència més enllà 

de Girona sense acabar de sortir-se’n. Arran d’aquesta ab-

sorció, El Punt (ara El Punt Avui) va aconseguir arribar arreu 

del país. I la seva nòmina d’articulistes (sovint brillants) va 

guanyar una visibilitat notable.

 És el cas de Miquel Pairolí, Imma Merino o Miquel Ber-

ga. I també de Manuel Cuyàs (Mataró, 1952), vinculat des 

de fa dècades a la capçalera. D’ençà del 2011 n’ocupa la 

pàgina 2, generalment sense cenyir-se a l’actualitat estric-

ta del dia anterior. Hi escriu més aviat unes «pàgines vis-

cudes», per dir-ho a la seva manera, una mena de dietari 

en què refl exiona a partir d’aquell acte cultural, aquella 

pel·lícula, aquell viatge o aquell fet de la vida quotidiana 

aparentment banal. Sovint, Cuyàs amaneix els escrits amb 

anècdotes que ho diuen tot, com la que apareix a l’article 

de la pàgina 62, que resumeix la història recent de la nostra 

llengua en l’espai d’un bitllet. Una llengua, per cert, que 

domina: és un plaer llegir el català fresc i genuí de Cuyàs, 

impossible de trobar en els diaris traduïts al català. Ara Proa 

ha publicat Enamorats de l’Audrey Hepburn, una tria del bo 

i millor d’aquest periodista, recomanable tant als habituals 

com als que no l’han llegit mai, els quals podran comprovar 

que les seves cròniques no caduquen. 

Hugo Sorolla

Història

Territori capital

José Luís Martín Ramos

L’Avenç

 El llibre, segona part d’una nova his-

tòria de la Guerra Civil a Catalunya sobre 

la rereguarda que va publicar el 2012, comença amb les 

conseqüències que, en l’àmbit polític, van tenir els Fets de 

Maig de 1937. Un confl icte que no era entre revolucionaris i 

contrarevolucionaris, sinó entre els diferents projectes revo-

lucionaris, i que es va saldar amb la marginació del POUM 

i el fracàs dels anarquistes. A partir d’aleshores, el confl icte 

polític principal a la rereguarda es va traslladar a la pugna 

entre les posicions reformistes d’ERC i les revolucionàries 

del PSUC: els comunistes sense assolir l’hegemonia i els 

republicans bloquejant la revolució popular.

 Altrament, el trasllat del govern de la República a Barce-

lona, l’octubre de 1937, fet que dóna títol al llibre, va afegir 

una nova complexitat a una situació caracteritzada per les 

conseqüències de la posició de no-intervenció francobri-

tànica i d’un suport militar soviètic que anava minvant. 

Mentrestant, l’escassetat de proveïments i l’acostament del 

front de guerra anaven afectant la població civil i minant 

seriosament la moral de lluita.

 L’autor ha estudiat tota la documentació d’arxiu per es-

criure una història minuciosa de la rereguarda política de la 

guerra. Es tracta d’una «història sense herois», com va dir 

el professor Enric Ucelay-Da Cal durant la presentació, el re-

trat coral d’uns polítics que, com Companys, buscaven vies 

de solució i de diàleg buscant la unitat política i minimitzar 

els efectes de la guerra sobre la població.
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Assaig

Veus de dones magrebines

Sindicalistes Solidaris 

 Ser dona no és fàcil. La desigualtat 

de la dona envers l’home en el món laboral és una evidència 

palpable no tan sols a Catalunya sinó també, i amb més inten-

sitat encara, en països com Tunísia, Algèria i el Marroc. 

 El Magreb és per a moltes de nosaltres una realitat desco-

neguda però alhora ben propera, ja que ens uneix un mateix 

mar. La globalització de l’economia i la creixent interdepen-

dència entre els treballadors del Nord i del Sud ens obliga, 

als treballadors i treballadores d’aquí, a conèixer la situació 

dels drets laborals i sindicals al món i, en el nostre cas, per la 

nostra vocació i ubicació geogràfi ca, a conèixer la situació a la 

Mediterrània; i més concretament, la situació la dona treba-

lladora al Magreb.

 Veus de dones magrebines és un recull d’experiències per-

sonals de dones magrebines que lluiten dia a dia per reivindi-

car el seu paper en un món d’homes. És una oportunitat úni-

ca per endinsar-vos i conèixer de primera mà les realitats de 

sis dones treballadores al Magreb. Pàgina rere pàgina, però 

sobretot gràcies a les entrevistes a les nostres protagonistes, 

el lector anirà descobrint que les nostres reivindicacions no 

disten pas gaire de les seves.

 Tots i totes compartim una mateixa lluita: un treball dig-

ne. Així, aquest llibre pretén ser un pont més cap a l’altra riba 

de la Mediterrània.

Mireia Donés i Mas

Avalot-Joves de la UGT de Catalunya

Novel·la

La noia del tren

Paula Hawkins

La Campana

 Paula Hawkins, escriptora interes-

sada en la violència de gènere, diu: «A 

les dones se les educa perquè es considerin vulnerables. 

Perquè evitin la violència se’ls diu que no portin minifal-

dilles, que evitin anar soles pel carrer de nit. I als homes 

no se’ls diu això. Sembla que se’ls estigui dient que és res-

ponsabilitat de les dones evitar convertir-se en víctimes» 

(El Periódico, 8-7-15). Per poder expressar aquestes refl e-

xions, prèviament Hawkins s’ha hagut de fer una sèrie de 

preguntes sobre la violència masclista. El sol fet d’obrir de-

bat en aquest camp i interpretar el que succeeix, provoca 

l’apoderament de la persona i, en conseqüència, la seva 

vulnerabilitat minva.

 Moltes altres dones (i homes) no copsen cap mena de 

violència sobre la dona. O bé no la volen veure i, per tant, 

no es molesten a fer-se cap pregunta al respecte. També és 

possible que arran justament de la vulnerabilitat en la qual 

han estat educades, no es vegin amb cor de fer res. Sigui 

com sigui, les declaracions d’aquesta escriptora britànica, 

nascuda a Zimbàbue, són molt encertades: qüestionen 

una realitat basada en el domini masculí.

 Els catalanoparlants, sobretot els de la Franja de Po-

nent, també hem estat educats perquè ens considerem 

vulnerables a efectes lingüístics. I se’ns predisposa a par-

lar en castellà i desprendre’ns d’aquells distintius que ens 

identifi quin com a catalanoparlants, per evitar així que 

ningú s’ofengui. Per això es fa necessari que ens interpel-

lem sobre com el domini castellà marca la realitat actual 

de la Franja. I cerquem maneres per sentir-nos podero-

sos, en el sentit saludable del mot, sense renunciar a la 

nostra identitat lingüística. Això ens alliberarà d’aquesta 

percepció de vulnerabilitat. La talentosa Paula Hawkins es 

rebel·la escrivint novel·les a propòsit d’allò que la treu de 

polleguera. La noia del tren (Ed. La Campana, 2015), que 

s’ha venut força, és la darrera.

 En aquesta línia, Chris McCandless, un jove amant de la 

natura, en el llibre Into the wild diu: «Hi ha moltes perso-

nes que se senten insatisfetes i que no prenen la iniciativa 

de canviar les seves circumstàncies, ja que se les ha condi-

cionat perquè acceptin una vida basada en l’estabilitat, les 

convencions i el conformisme».

 McCandless és partidari de renunciar a aquelles exis-

tències segures i monòtones atès que sempre experimen-

tes el mateix: «La joia de viure rau en trobar experiències 

noves i aquesta és la raó per la qual no hi ha felicitat més 

intensa que viure amb uns horitzons que siguin sempre 

canviants».

 I és que les pors, els acomplexaments, no ens deixen 

ser. De fet, ens converteixen amb persones moribundes. 

Això explica que malgrat l’avançat procés de substitució 

lingüística de la Franja de Ponent, hi ha un escàs activisme 

cultural en bé d’allò nostrat. Si bé hi ha un mínim de con-

vocatòries per la llengua, aquestes són totalment insufi ci-

ents de cara poder reviscolar.

 Rudyard Kipling, escriptor britànic nascut a l’Índia, fa 

parlar així a uns dels seus personatges: «Hi ha quelcom 
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d’amagat. Vés a veure què hi ha darrere les muntanyes. 

Està perdut i espera. Deus partir!».

Quim Gibert, psicòleg i autor

de l’assaig Qui estima la llengua, la fa servir

Història

Vae Victus

Albert Sánchez Piñol

La Campana

 La continuació de l’obra èpica  Vic-

tus, tot un fenomen editorial i literari, traduït a 16 llen-

gües, és una novel·la plena d’humor en què es reprenen 

les aventures del protagonista. L’enginyer Martí  Zubiria, 

amb 98 anys, irritant i carregós, continua dictant les se-

ves memòries. L’heroi reneix d’una manera més lúcida i 

veu el món amb uns altres ulls. El 12 de setembre de 1714, 

Barcelona ha caigut en mans de l’exèrcit de Felip V, i Zubi-

ria ha de fugir (mentre que Victus signifi ca «Vençuts», Vae 

Victus és una deformació de la locució llatina Vae victis, «Ai 

dels vençuts»). El destí elegit és Amèrica del Nord, encara 

que tornarà a Catalunya un parell de vegades, però també 

anirà a França. Anglaterra i Alemanya, fi ns i tot,  a Nova 

Zelanda. El llibre està format per quatre episodis llargs que 

transcorren entre els anys 1715 i 1770, relats que presenten 

connexions argumentals i de personatges, però que poden 

llegir-se autònomament.

Teatre

Carroussel

Il·lustracions d’Ana Yael

Diversos autors

Sembra Llibres

 Josep Maria Fonalleras ha escrit la peça El taxista i el 

funeral; Imma Monsó, La Reclusa; Marta Rojals hi aporta el 

text En punt mort; Francesc Serés és l’autor de Passatgers; 

mentre que Màrius Serra proposa un viatge a Grecalònia. 

Textos originals d’una proposta teatral atrevida i innova-

dora que es va poder veure aquest estiu al festival Grec de 

Barcelona. De la mà de la companyia La Reial, es va con-

vidar els espectadors a viure una experiència teatral única 

en la intimitat d’un espai reduït. El carrusel era una atrac-

ció que, en lloc de cavallets, convidava a muntar en cotxes 

en marxa. Al seu interior, escenes d’una quotidianitat cor-

rosiva al costat de personatges atrapats en la fi ra de les se-

ves vides. Els escenaris, cinc cotxes reals que giraven per la 

plaça, Margarida Xirgu, entorn de la música en directe de 

la banda Lisboa Zentral Cafè. En l’interior de cadascun dels 

automòbils s’hi representava una història distinta escrita 

per cinc autors diferents. Tal com va dir Ramon Simó, direc-

tor del festival Grec 2015: «Massa sovint la gent de teatre 

oblidem la literatura i, també massa sovint, els escriptors 

obliden el gènere dramàtic. Per sort, no sempre és així, i 

aquesta vegada ens hem trobat tots a la mateixa fi ra».

Novel·la negra

El que no et mata et fa més fort

(Sèrie Millennium 4)

David Lagercrantz

Editorial Columna 

 Després de l’expectació que s’havia 

creat arran del canvi d’autor —cal recordar que l’autor de 

les tres primeres entregues de Millenium, Stieg Larsson 

(1954-2004), va morir de forma sobtada —es pot afi rmar, 

si ens guiem per l’espectacular índex de vendes, que la 

nova entrega de la sèrie no ha decebut els seus 80 milions 

de seguidors. En aquesta ocasió, Lagencranz ha decidit ubi-

car els protagonistes, Lisbeth Salander i Mikael Blomkvist, 

en una trama de tràfi c d’informació confi dencial a escala 

internacional. Quelcom semblant a WikiLeaks. I és que la 

Lisbeth ha participat en un atac pirata informàtic i està as-

sumint riscos que normalment evitaria. Paral·lelament, la 

revista Millennium canvia de propietaris, i un Blomkvist en 

hores baixes rep una trucada d’un investigador que l’ad-

verteix d’una informació vital per al servei d’informació 

nord-americà. 

Poesia

Poesia reunida (1934-1952)

Dylan Thomas

Traducció d’Isidre Martinez Marzo

(premi Carles Riba 2005)

Edicions Els Llums

«Rebel·la’t, sí, rebel·la’t: que no mori la llum.»

 Dylan Thomas era un poeta total i, potser, el més ma-

leït de tots, condemnat a disposar d’una sensibilitat exqui-

sida en un temps difícil i un paisatge indefectiblement gris. 

Aquest llibre aplega per primera vegada la seva poesia en 
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català, i pren com a punt de partida l’edició original de Co-

llected Poems: 1934-1952, de la qual va tenir cura el mateix 

autor. Té l’avantatge, doncs, de contenir allò que l’autor 

volia preservar: així ho afi rma en una nota prèvia just des-

prés de la dedicatòria a la seva dona i musa, Caitlin. Estem 

davant d’una poesia viva, culta, valenta, onírica, atrevida i 

moderna, duta a la nostra llengua per un magnífi c traduc-

tor i també poeta.

 Dylan Thomas és un poeta complex, difícil en alguns 

casos potser, però gens hermètic. No escriu per satisfer els 

seus dimonis o neurosis, compon versos per ser llegits, per 

ser recitats o radiats, com tantes vegades ell mateix va fer 

a través de la BBC.

 Tot i ser doncs un poeta culte i una mica «elevat» ha 

esdevingut molt popular i un veritable referent de la poe-

sia moderna universal.

Gènere negre

Consulting

François Thomazeau

Editorial Alrevés

 Continuant la seva línia editorial, 

Alrevés ens ofereix la possibilitat de llegir en la nostra llen-

gua un reconegut autor europeu del gènere policíac no 

traduït a l’Estat espanyol. François Thomazeau va néixer 

a Lille el 1961 i actualment viu a Marsella. És considerat 

un dels pioners del neopolar marsellès. El llibre és una 

crítica social del sistema encarnada en dos personatges 

antagònics dins l’engranatge politicosocial, que acabaran 

engolits pels mateixos mètodes d’aquest sistema podrit. 

És una història cruel. I ho és en la mesura que ho són els 

homes i el sistema. Perquè, excepte les víctimes, els per-

sonatges semblen menysprear totes les formes de since-

ritat i idealisme de la nostra societat. La trobada fortuïta 

d’un consultor que recorre als mètodes més reprovables 

per aconseguir la «pau social» amb un aturat sindicalista, 

farà que tots dos es trobin encadenats en una història de 

violència, tractant de sobreviure en un món hostil, on els 

llops sempre devoren les ovelles.

Assaig

El segrest de la deessa

Rosa-Elvira Presmanes

Edicions Carena

 «El treball de les dones en la recons-

trucció de la nostra identitat proporciona una oportunitat 

única per a tot el conjunt de la societat. Però a tal fi , pri-

mer hem de saber rescatar els valors que ens han estat 

assignats i volem conservar i quins volem perdre, descar-

tant moltes connotacions negatives de les quals hem de 

desempallegar-nos, com la submissió, la inhibició, etc., 

mantenint-ne d’altres com l’habilitat emocional o la intel-

ligència intuïtiva.». Proposta de feminització de la societat 

que passa per una modifi cació dels mapes mentals i de 

l’escala de valors de cada ésser humà i de l’imaginari col-

lectiu per assolir una nova ecoètica social. Aquest «diari 

d’un estiu a Montserrat» és un assaig del fet montserratí; 

de la història, llegendes i símbols entorn de l’emblemàtica 

muntanya, des d’una perspectiva laica i espiritual contem-

porània, amb el fi l conductor del segrest de l’arquetip de la 

mare. 
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