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Manifest de la cultura i el
treball a favor de la vaga
general del 29 de setembre
Per una Catalunya justa, lliure,
desvetllada i feliç

Petició
d’adhesió
Per aquestes raons,
us demanem la vostra
adhesió a la vaga general
del 29 de setembre que,
amb el lema “així, NO” vol
expressar l’aposta per un
altre model de societat i
de país.

Us preguem que ens la
trameteu a:
cultura@catalunya.ugt.org

nom i cognoms:
carnet d’identitat:
professió/títol:
telèfon de contacte:

Vivim en un món progressivament globalitzat i amb una societat cada
cop més complexa. La Unió Europea no acaba de trobar la manera
d’actuar com un actor global, i portes endins es debat entre mantenir
l’estat del benestar i la democràcia inclusiva o l’adopció d’una orientació neoliberal i de segmentació social. La crisi econòmica actual té un
abast internacional, però amb unes característiques pròpies a l’Estat
espanyol i a Catalunya fruit de dèficits estructurals, de manca de lideratge i de desunió partidista. El govern espanyol ha adoptat tot un
seguit de mesures, les darreres el projecte de reforma laboral i la retallada en les pensions de jubilació i els serveis públics, que fan recaure
el gruix dels sacrificis en la despesa pública i la majoria dels ciutadans i de les classes populars que no són els responsables de la crisi
i que atempten contra l’estat del benestar i la igualtat d’oportunitats,
tot afavorint un model de societat neoliberal. També, a més del dèficit
de lideratge no hi ha hagut la valentia d’explicar l’origen de la crisi i
les dificultats de l’estat per fer pagar la crisi als descontrolats mercats
financers i especulatius. A Catalunya, el govern català ha procedit a
retallades suplementàries i tampoc ha sabut explicar als ciutadans
les limitacions competencials, la manca de sobirania per encarar una
sortida pròpia a la crisi, ni ha sabut o ha volgut fer pedagogia pública
sobre les greus dificultats addicionals, inherents i permanents que
comporta l’inèdit, en l’àmbit europeu, dèficit fiscal amb l’Estat espanyol per sortir de la crisi i per avançar nacionalment com a país amb
un estat del benestar sòlid i al servei de la cohesió i la justícia socials.
Alhora, no resulta acceptable que, després que el poble de Catalunya
hagi exercit la seva sobirania tot aprovant en referèndum l’Estatut,
després de complir escrupolosament tots els procediments legals, el
Tribunal Constitucional dicti una sentència política i retrògrada que
representa un menyspreu al poble de Catalunya, un trencament del
pacte constitucional de la transició i un greu obstacle a la viabilitat
d’un Estat espanyol democràtic i plural. L’Estatut d’autonomia queda escapçat, i bloquejat com a instrument d’autogovern, i la llengua
catalana supeditada; ens deixen com a súbdits i no com a ciutadans.
Tanmateix, nosaltres els catalans decidirem sobiranament el nostre
futur com a nació.
La crisi econòmica amb el sacrifici per als més febles i la burla al
poble de Catalunya formen part d’una crisi de valors democràtics,
d’una crisi d’una concepció humanista de la societat, d’una societat en
què avança el valor d’un individualisme egocèntric, del consumisme,
de la retòrica populista i de la immediatesa. Valors com justícia social,
inclusió, drets socials, sous i pensions dignes, solidaritat, progrés, i la
cultura entesa com una aposta estratègica per a uns individus reflexius, crítics, actius i amb joia de viure. Si la raó i el gaudi i la serenitat prevalen per a les persones, en resulta una societat més justa,
lliure, desvetllada i feliç.
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La Nova
cultura

més de mig segle després
Jordi Garcia-Soler
Fotografia: Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB)

El nostre agraïment a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona per haver-nos
facilitat, amb molta amabilitat, les fotografies per a aquest reportatge.

Concert de Lluís Llach. 00/01/1975. AFB. F. Marull

Presentem un reportatge de
qui probablement és el millor coneixedor de la Nova Cançó. Jordi
Garcia-Soler (Barcelona, 1947).
Autor dels llibres “La Nova Cançó” (Edicions 62/Grup del Llibre,
1976) i “Crònica apassionada de
la Nova Cançó” (La Flor del Vent,
1996). Periodista des de 1964,
ha seguit des de llavors la Nova
Cançó per a molts mitjans de comunicació, tant a la premsa com
a la ràdio i la televisió. Ho fa ara
al programa dominical de Catalunya Ràdio "Memòria selectiva".
A més, també des de 1964 ha
fet periodisme polític, cultural
i gastronòmic, s'ha dedicat a la
comunicació política i institucional, i és present a les tertúlies
d'actualitat de ràdio i televisió, a
més de fer el programa "Converses", també a Catalunya Ràdio, i
escriure al diari digital "elplural.
com".
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Concert de Raimon a Còrdova, organitzat per
Ràdio Universitat. 00.06.1972. AFB. Desconegut

Cap altre fenomen no va tenir a Catalunya, durant el franquisme i en el trànsit de la dictadura a la democràcia,
la transcendència que tingué la Nova Cançó, artísticament, culturalment i cívicament.
Sorgida a les darreries de la dècada de 1950 i inicis dels anys 1960, la Nova Cançó va trencar el silenci imposat pel
franquisme a la llengua i la cultura catalanes, a més de contribuir a ampliar i difondre la sensibilització antifranquista,
democràtica i catalanista, i això no només a Catalunya i als altres territoris de parla catalana sinó també arreu d’Espanya, i en alguns casos també a l’estranger. La Nova Cançó no va ser un moviment organitzat o estructurat, sinó un
fenomen nascut de forma espontània com a conseqüència d’iniciatives diverses, amb un únic denominador comú: fer
de la cançó un instrument al servei de la recuperació de l’ús normal i públic de la
llengua catalana. Els inicis de la Nova Cançó van coincidir amb l’eclosió pública en
Cançó catalana, Els Setze
el nostre país de la cançó com a forma de cultura popular de difusió massiva, sobreJutges i la Nova Cançó
tot a través de la ràdio, poc després a través d’un incipient mercat discogràfic, i més
tard també a través de la televisió. Aconseguir la presència de la llengua catalana en
Germanes Serrano, Josep Guardiola,
el món de la cançó va contribuir d’una manera decisiva a trencar el silenci públic al
Jordi Barre, Albert Closas, Diávolos, Lluís
qual havia estat condemnada per la dictadura del general Franco des del mateix final
Serrahima, Salomé, Raimon, Salvador Escamilla, Grau Carol, Guillem d’Efak, Ovidi
de la guerra civil.
Montllor, La Trinca, el Grup de Folk, Pau
L’article de Lluís Serrahima “Ens calen cançons d’ara”, publicat a la revista GerRiba, Sisa, Toti Soler, Núria Feliu, Maria
minàbit el gener de 1959, considerat el manifest fundacional de la Nova Cançó, en
Cinta, Glòria, Toti Soler i tants d’altres.
reflecteix molt bé els objectius. Cal recordar, però, que ja eren al mercat els primers
discs de cançó moderna en llengua catalana, editats per iniciativa del músic Josep
Els Setze Jutges: Miquel Porter,
Josep M. Espinàs, Remei Margarit, Delfí
Casas Augé, en què les Germanes Serrano i Josep Guardiola cantaven les versions caAbella, Francesc Pi de la Serra, Enric Bartalanes d’alguns èxits internacionals d’aquells anys, tot i que la censura franquista va
bat, Xavier Elies, Guillermina Motta, Maria
obligar a titular-los en castellà. D’altra banda, a Barcelona, Miquel Porter ja cantava
del Carme Girau, Martí Llauradó, Maria
algunes de les seves cançons en els intermedis de les sessions privades del Teatre Viu
Amèlia Pedrerol, Joan Ramon Bonet, Joan
que el malaguanyat Ricard Salvat dirigia als locals del Reial Cercle Artístic de Sant
Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Lluís
Lluc. A València, Raimon componia aquell mateix any Al vent, que cantava també en
Llach i Rafael Subirachs.

06/

privat als seus companys d’estudis. A Perpinyà, Jordi Barre també cantava en català... Es va sentir una
cançó en català –Les velles places de Barcelona– al I
Festival de la Cançó Mediterrània, organitzat el 1959
a Barcelona per TVE i RNE, i l’actor Albert Closas hi
va cantar al final de festa una cançó, Mariona, escrita
per a l’ocasió per Joan Oliver “Pere Quart”, amb música de Miquel Xicota.
Les primeres sessions públiques de cançó catalana moderna, celebrades al Centre Comarcal Lleidatà
de Barcelona a finals de l’any 1961, palesaven ja la
diversitat d’estils i temàtiques, ja que Miquel Porter,
Josep Guardiola i Diávolos hi van interpretar des
d’algunes cançons pròpies fins a diverses versions
catalanes d’èxits internacionals, peces ballables i musicacions de poemes. El mes de desembre de 1961,
en un piset del carrer Santaló de Barcelona que va ser
la seu inicial del CICF (Centre d’Informació Catòlica
Femenina), hi hagué la primera audició pública del
que poc temps després van ser Els Setze Jutges, amb
la participació de Miquel Porter, Josep Maria Espinàs i Lluís Serrahima, escoltant-s’hi la veu de Remei
Margarit en un enregistrament domèstic, ja que estaSerrat fotografiat per a la revista Interviu.
00.08.1976. AFB. Colita
va malalta. Molt poc després, el setmanari Cataluña
Expres emprava per primera vegada el terme Nova
Cançó, una expressió que certament no va trigar gaire a fer fortuna i que segons sembla va ser encunyada
pel periodista Joan-Anton Benach.
Va ser l’any 1962 quan va néixer Edigsa, una editora
discogràfica dedicada a la cançó catalana. Els seus primers discs van ser els de Josep Maria Espinàs, Miquel
Porter, Remei Margarit, Delfí Abella i Francesc Pi de
la Serra, tots ells membres d’Els Setze Jutges, i també
de Raimon, Salvador Escamilla, Grau Carol... Hi havia, per tant, des dels primers discs de cantautors fins
a discs d’intèrprets que cantaven cançons d’altres autors, originals o adaptacions al català de peces estrangeres. L’impacte popular dels primers discs d’Edigsa
va ser notable, però es va reduir encara a alguns dels
cercles políticament i culturalment més sensibilitzats de la societat catalana. Alguns mitjans de comunicació se’n van començar a fer ressò, les actuacions públiques van començar a ser freqüents tot i que
encara minoritàries. No va ser fins al triomf al V Festival de la Cançó Mediterrània, el 1963, de Se’n va
anar, cançó de Josep Maria Andreu i Lleó Borrell cantada per Salomé i Raimon, que la Nova Cançó va
aconseguir arribar fins al gran públic. Va ser a partir d’aquell fet que la dictadura franquista va sotmetre a
una persecució incessant els cantants i grups que cantaven en català. Els mètodes repressius anaven des
de la simple denegació de l’autorització governativa per a la celebració d’un recital fins a la prohibició
de l’emissió radiofònica o televisiva d’algunes cançons, passant per la censura que n’impedia l’enregistrament discogràfic o la imposició de sancions econòmiques als organitzadors d’algunes actuacions i/o
als cantants que hi havien intervingut. En aquells moments, però, la Nova Cançó ja havia esdevingut un
fenomen de cultura popular, potser l’únic i sens dubte el més important dels fenòmens de cultura popular
d’expressió catalana sorgits sota la dictadura franquista i ja en el context d’una societat incipientment
mediàtica, amb un pes creixent de la influència dels mitjans de comunicació de masses en la conformació
de la cultura popular. Hi va contribuir Salvador Escamilla amb el seu programa matinal diari a Ràdio Barcelona, Ràdio-Scope, que esdevingué l’altaveu de la Nova Cançó, tot i que abans Joaquín Soler Serrano

La Nova Cançó va trencar el
silenci imposat pel franquisme
a la llengua i la cultura
catalanes, a més de contribuir
a ampliar i difondre la
sensibilització antifranquista,
democràtica i catalanista

ja havia dedicat atenció al fenomen naixent, a la mateixa emissora.
La figura de Raimon va ser decisiva per a la consolidació i expansió de la Nova Cançó. Ho va ser no només pel seu
pes artístic sinó també perquè va saber anar més enllà de la voluntat de cantar en català per normalitzar l’ús social i
públic de la llengua, perquè ja des dels seus primers discs va saber aportar uns continguts cívics, culturals i reivindicatius a les seves cançons. Diguem no, titulada llavors Ahir per superar la censura, va ser publicada ja l’any 1963, en
el mateix disc del triomfador Se’n va anar, on ja hi trobem la seva primera versió d’un poema de Salvador Espriu:
Cançó del capvespre.
La Nova Cançó va viure en aquells temps una evolució vertiginosa, que va superar amb escreix les previsions més
optimistes dels seus promotors. Arreu dels territoris de parla catalana van sorgir molts cantautors, conjunts, grups i intèrprets que cantaven en català. Molts d’ells van publicar els seus discs, que eren emesos en algunes emissores de ràdio
i en alguns casos començaren a assolir alts nivells de venda, coincidint amb l’expansió de la indústria discogràfica en
el nostre país. Van ser cada vegada més freqüents les actuacions públiques, a desgrat de les prohibicions governatives,
arbitràries i discriminades però sovint molt centrades en alguns cantautors, especialment Raimon. Tot plegat va fer de
la Nova Cançó un fenomen cultural i cívic d’una importància creixent, amb gran impacte en els sectors populars i sobretot entre la gent jove. Les aparicions successives de Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Lluís Llach, Guillem
d’Efak, Ovidi Montllor, La Trinca, el Grup de Folk, Pau Riba, Sisa, Toti Soler i tants d’altres va contribuir a ampliar
el panorama i va donar encara molta major diversitat interna a un fenomen que, a més de normalitzar l’ús públic del
català i palesar la vitalitat de la cultura catalana, va esdevenir cada vegada més un potent instrument de sensibilització
cívica i política, d’oposició frontal a la dictadura franquista.
Va ser a partir de finals de la dècada de 1960 quan la Nova Cançó va ampliar considerablement les deus de les fonts
de les quals bevia des dels seus inicis. Si la Nova Cançó va néixer de la influència principal de la cançó francesa de
l’època, hi va haver també una influència anglosaxona creixent, molt evident sobretot en el Grup de Folk però també
en altres cantants i grups d’aquells anys. Paralel·lament van començar a perdre força i popularitat els intèrprets de
versions en català d’èxits estrangers, tot i que Núria Feliu obtingué durant aquells anys una popularitat notable, i es
van començar a imposar amb força creixent els cantautors, amb èxits multitudinaris sobretot a càrrec de Joan Manuel
Serrat, Raimon, Lluís Llach i Maria del Mar Bonet, i també de La Trinca, tot un fenomen popular de gran impacte,
Actuació de Raimon al Festival Pueblos Ibericos, celebrat al Campus de la Universitat Autònoma de Madrid
00.05.1976. AFB. Josep Civit
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present llavors a quasi totes les festes majors catalanes i amb llargues temporades a teatres barcelonins amb els seus
espectacles musicals.
La Nova Cançó no només va contribuir d’una manera molt decisiva a trencar el silenci absolut imposat pel franquisme a la llengua catalana sinó que va aconseguir demostrar, des dels seus mateixos inicis, la unitat de la llengua arreu
dels territoris on és parlada, palesant a tothom que la llengua parlada a Catalunya és la mateixa que la parlada al País
Valencià, a les Illes Balears i al Rosselló francès.
La Nova Cançó va saber difondre arreu les seves cançons, i no només a Espanya –on durant bona part dels anys 60
del segle passat van sorgir fenòmens molt similars sobretot al País Basc i a Galícia, però també a Aragó, Andalusia,
Extremadura, Madrid..., a més de ser-hi freqüents les actuacions de cantants i grups catalans– sinó també internacionalment. Els recitals de Raimon a l’Olympia de París, els anys 1966, 1969 i 1974, en van ser uns exemples ben il·
lustratius, reblats per la concessió dels premis Charles Cros de l’Acadèmia del Disc Francès a Raimon. Posteriorment,
l’any 2006, Raimon hi repetí l’experiència amb un èxit novament memorable. També ho van ser les actuacions en
aquell local mític de París, durant els anys 70 i 80 dels segle passat, de Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Francesc
Pi de la Serra o Ovidi Montllor, i sobretot el gran ressò que Joan Manuel Serrat obtingué no només a Espanya, on els
seus discs en català van ser durant alguns anys els més venuts, sinó d’una manera especial a l’Amèrica Llatina, quan
va començar a cantar també en castellà.
Cal destacar que Joan Manuel Serrat havia esdevingut ja, sobretot a partir del seu gran èxit amb Cançó de matinada,
un dels cantants més populars no només
arreu d’Espanya, cantant encara exclusiSerrat als barris
vament en català, tot i que des de 1967
00.11.1976. AFB. Colita
va començar a fer-ho també en castellà,
Concert de Lluís Llach
un fet lògic atesa la realitat bilingüe de
00.01.1977. AFB. Eugenia Vidal
la seva família. La negativa final de Joan
Manuel Serrat a representar TVE al Festival d’Eurovisió si no hi podia cantar en
català va desfermar una campanya del
franquisme en contra d’ell, que havia estat un dels primers membres de la Nova
Cançó que havia cantat també en castellà, com ho havia fet prèviament ja Núria
Feliu i com van fer també, entre d’altres,
cantants catalans com Guillermina Motta, Enric Barbat, Maria Cinta o Glòria.
En aquella mateixa època, alguns cantants espanyols i estrangers van cantar en
català. Ho van fer, entre molts altres, des
de Luís Eduardo Aute o el Dúo Dinámico
fins a Rita Pavone, Jimmy Fontana, Gianni Morandi, Donattella Moretti, Pino
Donaggio, Tony Dallara, Tony Ronald i
molts altres.
Joan Manuel Serrat, un dels pocs membres de la Nova Cançó que havia gaudit
d’una difusió massiva a través de TVE
–Raimon, per exemple, n’havia quedat
exclòs des de 1963, quan es va fer evident la seva posició inequívocament antifranquista i d’esquerres–, va ser objecte
d’una prohibició absoluta, tant pel que fa
a l’emissió de les seves cançons com a
les seves actuacions, fins al punt que va
ser això el que el va obligar a iniciar la
seva carrera artística a l’Amèrica Llatina.
Aquella prohibició governativa de què va

ser víctima Serrat es va mantenir durant
un llarg temps, i l’any 1975 va tenir encara
una segona edició molt més greu arran de
les seves declaracions a Mèxic contra les
últimes execucions ordenades pel general
Franco, que el van forçar a restar a l’estranger durant molts mesos. Malgrat les
censures i les prohibicions, fins i tot a desgrat d’algunes retencions policials de què
van ser objecte, entre d’altres, Raimon,
Lluís Llach, Francesc Pi de la Serra, Maria
del Mar Bonet, Ovidi Montllor, Joan Manuel Serrat i La Trinca, l’impacte popular
de la Nova Cançó va ser immens en els
últims anys de la dictadura i també en els
inicis de la transició a la democràcia.
En van ser una demostració eloqüent les
Sis hores de cançó a Canet, un festival organitzat per un grup de joves encapçalats
per Joan-Ramon Mainat a partir de l’estiu de 1971, sota la influència dels grans
festivals musicals de l’època celebrats a
Woodstock o a l’illa de Wight. Amb l’assistència de desenes de milers de joves, els
festivals canetencs van palesar fins a quin
punt la Nova Cançó havia trencat el silenci imposat pel franquisme no només a la
llengua i la cultura catalanes sinó a qualsevol expressió lliure de la voluntat popular.
A desgrat dels components reivindicatius que alguns dels components de la
Nova Cançó van donar a algunes de les
seves cançons, cal destacar també la seva
voluntat de contribuir a dignificar un gèRaimon.
nere artístic com la cançó, considerat fins
00.12.1977. AFB. Carlos Cid
aleshores en el nostre país com una mena
de subproducte cultural sense interès. La
Nova Cançó va comptar amb el suport d’un ampli ventall d’artistes i intel·lectuals catalans, des d’escriptors com Salvador Espriu, Pere Quart, Miquel Martí i Pol, Vicent Andrés Estellés, Maria Aurèlia Capmany, Josep Maria Andreu,
Jaume Picas, Jordi Sarsanedas, Jaume Vidal i Alcover, Antoni Muns i tants d’altres, fins a pintors com Joan Miró,
Antoni Tàpies, Joan-Pere Viladecans, Josep Guinovart i molts més, passant per fotògrafs com Oriol Maspons, Colita,
Leopold Pomés, Xavier Miserachs, Toni Catany o Andreu Basté, o dissenyadors com Jordi Fornas o Enric Satué. Tot
això, unit a l’afany de recuperar la tradició cultural catalana –ja fos a través de la musicació de poemes d’alguns autors medievals com Ausiàs Marc, Jordi de Sant Jordi, Roís de Corella, Anselm Turmeda, Francesc Eiximenis o Joan
Timoneda, per exemple, o d’altres de contemporanis com Joan Salvat-Papasseit, o bé pouant en el folklore propi i
reinterpretant-lo–, van donar un gruix artístic molt important a la Nova Cançó.
Només a partir d’aquest gruix artístic, i per tant anant molt més enllà d’uns continguts de simple reivindicació cívica
i política immediata o conjuntural, es pot comprendre l’amplíssim i profund reconeixement internacional assolit per
alguns dels exponents més característics de la Nova Cançó, com són Raimon, Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, Maria
del Mar Bonet o Toti Soler, entre d’altres.
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Què passa ara, en
el món de la cançó
catalana?
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Ara ja no podem parlar de Nova Cançó. Tota cosa
“nova” deixa de ser-ho amb el pas del temps, i la Nova
Cançó va deixar de ser “nova” ja fa molts temps. M’he
permès establir-ne l’extinció a partir de 1980, amb el restabliment definitiu de la Generalitat de Catalunya, un cop
restablerta la democràcia a Espanya i assolits els grans
objectius unitaris fixats per l’Assemblea de Catalunya:
Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia.
De 1980 ençà, la cançó catalana ha esdevingut quelcom
normal a Catalunya, però ha perdut molta de la seva força.
Alguns ho atribueixen a la manca de relleu generacional
dels grans cantautors inicials, tot i que molts d’ells –Raimon, Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Pi de la Serra, Toti Soler o Sisa en són bons exemples– continuen al peu del canó. Hi ha hagut relleu generacional, i ha estat molt bo, primer amb Ramon Muntaner, Joan
Isaac i Marina Rossell, i d’altres com Els Amics de les Arts, Sílvia Pérez-Cruz o Maria Coma, i n’hi ha hagut
i n’hi ha encara, tant en el món del pop-rock amb grups com Sopa de Cabra, Els Pets, Sau, Lax’n’Busto i tants
d’altres, i també els molt més recents Manel, Whiskyns, Menaix a Truà, Antònia Font, Quico el Cèlio, el Noi i
el Mut de Ferreries o Mishima, també entre molts altres, com en el món dels cantants, amb noms de la qualitat
artística extraordinària com Lídia Pujol o Roger Mas, per esmentar-ne només un parell d’una talla immensa.
Hi ha alguns factors bàsics que expliquen les principals causes de la pèrdua progressiva de la força popular

Lluís Llach i Maria del Mar Bonet
16.09.1983. AFB. Z.Czibor

que va arribar a tenir la cançó catalana fins als mateixos inicis de la recuperació de la democràcia i l’autonomia en el
nostre país. D’una banda hi ha el procés de globalització, que en el camp de la cançó ve marcat per la imposició del
dictat de la indústria discogràfica internacional als mercats d’arreu del món, sota uns cànons establerts des dels poderosíssims mercats anglosaxons. Aquest fet, que és evident també en altres indústries culturals com el cinema, la televisió
o fins i tot internet, va unit a la necessitat que aquestes indústries tenen de potenciar i promoure el consum rapidíssim
d’uns productes banals o trivials, i per tant no tenen interès en la comercialització i difusió de les obres artístiques més
sòlides i duradores, com són les obres del que coneixem com a cançons d’autor o cançons de text. La dictadura de les
grans empreses transnacionals en el mercat globalitzat tenen la seva trasllació en els continguts de les programacions
musicals dels grans mitjans de comunicació de masses, i això fa que gairebé sempre hi siguin marginats o discriminats
els productes que no controlen o no responen als seus interessos comercials o mercantils.
D’altra banda hi ha hagut la manca d’un interès real per part de quasi totes les nostres institucions públiques, i d’una
manera molt especial dels grans mitjans públics de ràdio i televisió, per potenciar i difondre la música i la cançó
catalanes, que fins fa poc han estat objecte d’una marginació tan incomprensible com deliberada fins i tot a TV3 i a
Catalunya Ràdio, tot i que cal reconèixer que aquestes emissores
públiques han rectificat aquest menysteniment durant els últims
anys, prestant més atenció en les seves programacions als cantants
i músics catalans. Aquest menysteniment institucional i mediàtic
vers la cançó i la música catalanes ha vingut acompanyat per un
distanciament progressiu del públic, cada cop més condicionat
pels dictats de les modes globals i la manca de difusió d’aquestes cançons i músiques catalanes com per una certa dimissió col·
lectiva davant una situació de la llengua i la cultura catalanes considerada ja per molts com a normal i normalitzada.
De la mateixa manera que un país sense llengua està condemnat
d’una manera inexorable a perdre la seva identitat, una llengua
sense cançó està condemnada a la seva desaparició, a la seva conversió en una llengua fossilitzada o morta. Ara, més de mig segle
després de la publicació dels primers discs de cançó moderna en
llengua catalana, quan ja hem celebrat gairebé en silenci el primer
mig segle de la publicació a Germinàbit de l’article de Lluís Serrahima que ha estat definit com el manifest fundacional de la Nova
Cançó, ens cal repetir el seu títol i fer-ne un crit col·lectiu: “Ens
calen cançons d’ara”.
I com que realment ja tenim aquestes “cançons d’ara” i moltes
d’elles són molt bones, sovint molt millors que les que teníem mig
segle enrere, allò que ens cal és que totes aquestes cançons d’ara
ens arribin amb normalitat i d’una forma habitual, a través de les
ràdios i les televisions, en el mercat discogràfic i sobretot en actuacions públiques i arreu, si no volem veure com tota aquella gran
tasca feta per la gent de la Nova Cançó acaba desapareixent.
Retrat de Raimon
00.09.1984. AFB. Desconegut

El relleu generacional de
la cançó catalana
Primer, Ramon Muntaner, Joan Isaac i
Marina Rossell, i Els Amics de les Arts,
Sílvia Pérez-Cruz i Maria Coma, i després
Sopa de Cabra, Els Pets, Sau, Lax’n’Busto,
Manel, Whiskyns, Menaix a Truà, Antònia
Font, Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de
Ferreries, Mishima, Lídia Pujol, Roger
Mas...
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Pornografia
de l’alimentació religiosa propagada
Jaume Fàbrega

12/

Amb un respecte absolut per als creients de totes les religions, no podem obviar el fet que totes
les religions, a part de coses bones, tenen elements
d’intolerància, solen ser invasores i potencialment perilloses per a la salut mental. Només cal escoltar les sagrades bajanades que diuen els E-Cristians o els bisbes
espanyols! Alguns aspectes de les religions s’haurien de
tancar en una gàbia com una fera salvatge i, un cop domesticades, tenir-les com a esplai íntim, no com a una
obscena manifestació pública. La religió de cadascú ha
de ser al cor (o a l’església, la mesquita, el temple, etc.),
i no a fora. I això pertoca especialment a dues religions
històricament —i sovint també actualment— abassegadores i intolerants, com són el cristianisme i l’islamisme
(el judaisme, ben al contrari, no ha pretès mai cap conversió).
M’afanyo a dir, però, que no hem de confondre la
cultura d’origen religiós —cristiana, islàmica, budista,
sikh o del bahaisme— i la pràctica religiosa en un sentit
estricte. Així, les manifestacions aparentment ‹‹catòliques›› de bona part del folklore (processons, festes,
representacions...), l’alimentació, els antropònims i els
topònims formen més part de la tradició que de la religió. I això ho hauríem d’aplicar a la resta de creences
religioses.
Com ha escrit un periodista, ‹‹la interferència permanent malaia (de gota malaia), impertinent dels afers religiosos en la vida quotidiana, i a més, pública, resulta
contraproduent i fins i tot antireligiosa. Predicar arreu
que s’està en pregària, fer manifestos de pràctica religiosa i demanar col·lectivament drets laborals per motius religiosos és justament molt poc religiós››. No es
podia dir més ben dit. Assistim, en efecte, al xantatge
obscè d’un col·lectiu que barreja drets ciutadans (propis d’una societat laica i democràtica) amb privilegis
religiosos excloents, que escampa per terra, mar i aire,
amb l’ajut dels mitjans, les ONG i fins i tot els sindicats —que, en canvi, no solen moure ni un dit pels drets
nacionals dels catalans, o el mouen molt tímidament.
Un cop superada la curiositat inicial vers aquestes
pràctiques que haurien de ser privades, la seva propagació desmesurada pot fer, certament, l’efecte contrari. Pel
que hauríem de lluitar és pels drets d’aquests practicants
com a ciutadans —laborals, d’habitatge, etc.—, i no per
pràctiques propagandístiques d’una religió que, de moment, demostra (com el cristianisme militant) la seva
incompatibilitat amb els valors democràtics, d’igualtat
de drets dels sexes, els homosexuals, els bevedors, etc.

http://blocs.mesvilaweb.cat/jaumefabrega
http://jaumefabrega.blogspot.com

Algú ha dit, de forma escaient, ‹‹Les religions no són
amigues de la diversitat. No poden acceptar variades
maneres d’interpretar la vida, ja que això els obligaria
a evolucionar més ràpidament, perdent autoritat i privilegis.››
La paradoxa, però, és que algunes de les accions de
col·lectius benintencionats (algunes ONG, pijoprogres,
happy flowers, cosmopolites papanates, festes o manifestacions interculturals i de la diversitat, etc.) sovint
porten aparellades la càrrega insuportable de la propaganda religiosa, especialment de signe islàmic: una religió que, en les interpretacions més conegudes, sol ser
tot el contrari de tolerància, llibertat o respecte per als
drets humans. Tant de bo alguns dels nostres islàmics
fossin turcs procedents d’un estat laic, i no de països
on el rei o el governant és el gran cap dels creients!, i
alguns imams (com alguns bisbes, altrament) solen ser
l’exemple contrari de cultura i respecte per als drets humans.

la nostra cultura o herència cultural
religiosa: la cuina del bacallà, la del vi,
l’escudella i la carn d’olla de Nadal, els panellets de Tots Sants o els bunyols de Setmana Santa, però no per això ens dediquem a
evangelitzar la gent

Dit això, ja he dit que cal respectar totes les creences individuals, i també les
manifestacions de la ‹‹cultura›› religiosa —que no és el mateix que la pràctica
religiosa. En aquest sentit, doncs, l’alimentació de tots els pobles és una càrrega
de cultura religiosa. Llavors és quan ens podem reconciliar amb el Ramadà o els
tabús de la carn de porc, o els sacrificis halal o amb una pràctica culinària carnívora, o vegetariana, justament perquè també nosaltres, quan mengem crema
—on forma part de la cuina familiar se n’ha dit sempre crema, i també crema de
Sant Josep, i més endavant, on no era tan tradició com ara a Barcelona, crema
catalana, una fórmula que ara es pot defensar perquè en un món global només
crema es podria confondre amb nata— reflectim un fet de la nostra cultura o
herència cultural religiosa. I tenim la fantàstica cuina del bacallà també per una
herència religiosa, igualment com tenim la cultura del vi pel mateix motiu, o
l’escudella i la carn d’olla de Nadal, o els panellets de Tots Sants, o els bunyols de
Setmana Santa. I no per això ens dediquem a evangelitzar la gent menjant crema
o bevent vi. De fet, el menjar és tan important que no hi ha cap religió —fins i
tot la científica fe bahá’i, religió de religions, que no permet beure alcohol— que
no tingui algun tabú i/o pràctica alimentària i festiva propis. I està demostrat que
aquestes pràctiques resten fins i tot quan els practicants de la religió esdevenen
laics o no practicants.
A fer dejuni, doncs: però que no se’n faci propaganda, ni es demanin privilegis
per aquesta particularitat. Igualment com per Setmana Santa els restaurants ofereixen plats de carn.
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Galeria d’artistes de

Josep Fossas
Carmen P Higueras, Fundació Comaposada

Fossas i Josep M. Àlvarez, secretari general de la UGT de Catalunya
Fossas i Daniel Giralt-Miracle
Fossas, Josep M. Sumpsi, secretari personal de Samaranch i Daniel
Cardona, tècnic d’exposicions de l’Espai Volart, Fundació Vila Casas

La pròpia idea; la minuciosa i conseqüent tria dels autors; la manufactura personalíssima dels retrats i autoretrats, assaonada pel bon
ofici i perfumada pel delicat sentiment de retre homenatge als admirats mestres. Amb el títol de Galeria d’artistes ha aconseguit una
col·lecció intimista, universal i encertada, des d’un bon començament. Ha estat un veritable àpat per als sentits i ha resultat molt gratificant convidar-vos i gaudir amb tots vosaltres de la darrera mostra
d’en Josep Fossas.
En paraules de R. Balius i Juli: Josep Fossas és un personatge
extraordinari i singular. Crec que la seva activitat artística –dibuix
i pintura– posseeix una doble vessant. D’una banda, l’art circumstancial, que algunes vegades es produeix per encàrrec i que ha
evolucionat en absoluta llibertat, sense pressions i sense ruptures, i
d’altra banda, ha creat unes sèries temàtiques absolutament dispars,
variades, originals i impensables, que li demanen un llarg estudi i
especialment una àmplia recerca prèvia; l’èxit de les dues últimes,
les Interpretacions d’esports olímpics i El món del treball, els ha
valgut entrar a formar part de patrimonis institucionals nacionals i
internacionals. La sèrie temàtica Galeria d’artistes, realitzada com
a homenatge a alguns dels grans pintors de l’art universal, pretén,
a partir dels seus retrats, atorgar a les fisonomies dels protagonistes l’esperit intrínsec més personal, que ell ha interpretat a través
de la recerca en les seves biografies i de l’observació de les seves
obres. El primer problema a resoldre fou trobar els rostres dels artistes elegits. Aquests procedeixen d’autoretrats (Boticcelli, Velázquez,
Rembrandt, Turner, Fortuny, Cézanne) o de fotografies (Kandinsky,
Oskar Kokoschka, Henri Matisse, Picasso, Frida Kahlo i Tàpies).
Els autoretrats de Boticcelli i Velázquez van ser extrets d’obres dels
propis artistes (L’Epifania i Les Menines, respectivament). Un cas
molt especial és el del retrat de Leonardo, que es basa en aquell que
féu Rafael Sanzio representant-lo com el Plató de l’Escola d’Atenes.
Josep Fossas ens ha explicat que durant la realització de les obres se
submergia en el pensament dels representats i alhora meditava sobre
les característiques de les creacions pictòriques de cada un d’ells.
Un aspecte important ha estat el tractament pictòric dels ulls de les
figures, tenint en compte que són elements consubstancials de tota
fisonomia i a vegades es consideren miralls de l’ànima. És important
dir que totes les obres tenen la textura formal i inconfusible dels
quadres de Josep Fossas, en els quals hi figura sempre un seguit de
pinzellades que travessen obliquament la totalitat de la tela; gràcies a
elles es produeix un equilibri entre els colors, i proporciona caràcter
i personalitat a les produccions.
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Premi Assumpció
Moncunill 2010
cultura

de pintura als centres penitenciaris de Catalunya
Membres del jurat: Rosa Yagüe, Carmen P. Higueras i Josep Fossas
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Fa 25 anys, la germana Moncunill va iniciar una innovadora tasca educativa i artística als centres. Dissortadament, ja no és entre nosaltres físicament i enguany no ens pot acompanyar. Senzilla i callada, amb
el somriure tranquil de qui sap que ha fet una gran obra
sense donar-li importància, i amb una naturalitat que
ens avergonyeix.
Enguany, el premi ha tingut dues vessants: una lliure que duu el nom d’Assumpció Moncunill i l’altra
encarada a la commemoració del centenari del dia de
la dona. Amb les obres de l’apartat de temàtica lliure,
gaudim de la creació més personal dels participants,
amb les seves preferències en quant al tractament, les
tècniques, el color i el tema o el motiu representat. La
vessant dedicada al dia de la dona ha tractat qualsevol
àmbit en què participa i es desenvolupa la dona, amb tanta diversitat de propostes com participants. El jurat va atorgar
els premis previstos, dotats amb una aportació econòmica a càrrec de Justícia i Pau i, davant la qualitat de les obres,
unànimament va decidir atorgar també uns accèssits amb diploma, coneixedors del goig dels integrants dels tallers pel
reconeixement aliè del seu treball, en paraules dels monitors responsables.
La presó priva de la llibertat, que després de la pròpia vida és el bé més preuat d’una persona, però manté integres tota
la resta de drets, entre d’altres el dret a la felicitat... El millor agraïment serà no oblidar que les germanes, en diferents
àmbits, continuen fent un gran treball als centres penitenciaris. Albert Batlle, secretari de Polítiques Penitenciàries de
la Generalitat de Catalunya.
Ens plau acollir a casa nostra iniciatives d’alt contingut de gènere i conscienciació social, tan valuoses i
plenes de sensibilitat. Clar exemple d’èxit davant dels
reptes de la societat actual, molt sovint tan complexes
com senzill pot ser el seu tractament. Raquel Gil, secretària d’Igualtat i Polítiques Socials de la UGT de
Catalunya.

Projecció d’una entrevista pòstuma a Assumpció Moncunill

1

2

Premis
1. 1r premi Assumpció Moncunill.
Galgos. S. Hernández, CP Brians2
2. Accèssit Assumpció Moncunill.
Carreira 28. R. Sanjuán, CP Brians1

3

4

3. 1r premi Dia de la dona.
L’escriptora. A. Loroña, CP Homes
4. Accèssit Dia de la dona.
Amèlia Enhart. A. Ortuño, CP Homes
5. Diploma Dia de la dona.
Model. Juan Antonio Carrera. CP
Brians 2
6. Diploma Dia de la dona.
Igualtat. Pau Massagué. CP Brians 2
7. Diploma Dia de la dona.
Trajecte. Eloi Sànchez. CP Brians 2

7
5

6
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Àlex
Susanna,
director de Cultura de l’Obra Social
de Caixa Catalunya a La Pedrera

Hèctor Moret i Joan Guàrdia
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Home de lletres. Us sentiu còmode amb aquesta definició de ressonàncies humanistes, amb
el rerafons del prestigi modern de la Ciència que algú contraposa a la clàssica Humanitats?
Probablement ho sóc més del que voldria, però per això mateix no m'hi acabo de sentir còmode: sigui com
sigui, caldria revisar-ne la definició o bé buscar-li una alternativa, però no seré jo qui ho faci. Ja aviso que
l'etiqueta de gestor cultural encara em convenç menys: és massa freda i asèptica, i no pressuposa la barreja de
coneixement, passió i visió que a parer meu són necessàries per navegar en les aigües de la cultura.
A la vostra trajectòria, combineu la creació literària amb la promoció i la gestió culturals. Com distingir entre l’opció estètica personal i una mirada àmplia sobre el panorama
cultural a promocionar?
He practicat sense cap problema aquesta dualitat o esquizofrènia des de molt
jove, i més aviat ho visc com un avantatge que com un problema: de la mateixa
manera que, com a creadors, no crec que hàgim de ser excessivament partidaris
de les nostres pròpies emocions, com a gestors o programadors tampoc no ens
hem de refiar excessivament dels nostres gustos: és bo i saludable aplicar mirades obertes i desprejudicades quan ens enfrontem a qualsevol àmbit artístic o cultural, perquè tant la qualitat com l'interès poden sorgir allí on menys ho esperem.
Hi ha prou consciència sobre el valor personal, social i econòmic
de la cultura per a una societat? Què és i què ens aporta la cultura en aquest món globalitzat i complex?
Es evident que no n'hi ha prou, de consciència personal, social, econòmica i
política sobre el paper transcendent que pot jugar –i de fet juga– de manera simultània en tots aquests àmbits: sense cultura no hi pot haver identitat personal (i
per tant felicitat o plenitud), ni autèntica cohesió social, ni projecte de país, però
és que alhora hem de recordar la seva aportació en el PIB, cada cop més rellevant
en la societat del coneixement. Ara més que mai hem de donar-li la centralitat
que té en tots aquests àmbits.
Les caixes d’estalvi neixen amb una clara voluntat social. L’Obra
Social de Caixa Catalunya és coneguda en particular per les
grans exposicions i per La Pedrera, però desenvolupa uns objectius i unes activitats molt més àmplies.
Per ser més precisos, diria que l'Obra Social de Caixa Catalunya és coneguda
–i reconeguda, mal m'està el dir-ho– per una gran diversitat de programes i projectes, no sols culturals, sinó també socials –per ser més precisos, d'inclusió i
d'atenció socials– i medioambientals. De fet, jo diria que és un cas d'actuació
força equilibrada en els diferents àmbits que la formen, però allò que més en

Àlex Susanna (Barcelona,
1957). La cultura és el seu món. Poeta,
prosista, crític d’art i traductor. Promotor i
gestor cultural. Un treball permanent que
confegeix una trajectòria sòlida. Ens convé
tenir en compte les seves reflexions, en
particular pel que fa als reptes actuals de la
cultura catalana.

L’emblemàtic terrat de La Pedrera de
Caixa Catalunya.
Fotografia d’Helena Encinas

Atrapats
al gel.
La llegendària
expedició a
l’Antàrtida de
Shackleton

Shackleton. Fotografia de Frank Hurley
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destacaria és el caràcter sovint pioner i innovador que han
tingut i tenen molts dels seus projectes. Ara bé, tenint com
tenim la nostra seu a La Pedrera, és inevitable que les seves exposicions permanents i temporals obtinguin el màxim
grau de notorietat.
La fusió de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona i
Caixa Manresa com afectarà les actuacions de
l’Obra Social?
Proposo que aquesta pregunta me la feu d'aquí un temps,
però vaticino sinèrgies i coordinació màximes entre les tres
fundacions i un projecte global potent que doni resposta a
un ampli ventall de necessitats socials i culturals de la societat.
Com veieu el panorama general de la cultura catalana?
La cultura catalana està gaudint des de fa uns anys de les
màximes oportunitats de projecció exterior de tota la història –vehiculades i auspiciades sobretot des de l'Institut
Ramon Llull–, però alhora presenta, en l'actual context de
globalització, una vulnerabilitat que gairebé mai no havia
tingut. Per tant, estem davant d'una situació ambivalent en
què tot és possible i davant la qual cal estar preparats. En
el s.XXI es dirimirà el nostre futur com a cultura i com a
país: podem consolidar-nos a dintre i projectar-nos a fora, o
bé podem patir un progressiu afebliment. Sigui com sigui,
retrec als diferents governs de la Generalitat que la cultura mai no hagi estat una autèntica prioritat, més que més
quan és en el camp de la cultura que tenim taca pròpia en
el mapa. Què seríem sense una cultura forta? Què passarà
el dia que la cultura en llengua catalana sigui minoritària a
Catalunya? Què és cultura catalana? Per què aquests darrers
anys aquesta cultura ha perdut capacitat d'atracció entre les
noves generacions? Aquests són alguns dels interrogants
que ens hem de plantejar amb una certa urgència respondre,
o altrament correm el risc de baixar de categoria i passar a
formar part del grup de les cultures residuals i minoritàries,
com ho són moltes que tenim a prop.

Aquesta exposició de l’Obra Social de Caixa
Catalunya va obtenir èxit i projecció pública, tant pel seu contingut estricte com per la
tenacitat i l’esforç humà dels membres de la
tripulació, tot un exemple de superació aprofitat en l’àmbit de l’educació, i avui continua la
seva itinerància a diferents ciutats espanyoles.
Documenta un dels episodis de supervivència
més increïbles de les expedicions: el viatge a
l’Antàrtida de Sir Ernest Shackleton, que es
va iniciar l’agost de 1914. La mostra reuneix
la col·lecció més completa del material fotogràfic i cinematogràfic de Frank Hurley i revela
l’heroica lluita de Shackleton i la seva tripulació
durant la travessia a peu pel continent austral.
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Precisament perquè la Llei del cinema vol ser una
llei a favor dels ciutadans i a favor del sector, la UGT de
Catalunya li va donar suport públicament, sense excuses,
ni tergiversacions, ni regateigs conjunturals, perquè ja
toca de ser clars
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La Llei del cinema:
més indústria, més
més català

VOS i

Eduard Voltas, secretari de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Una de les pel·lícules més taquilleres de la història del cinema es va estrenar al
nostre país sense haver-se doblat al català
Fotografia de Carles Suqué

Enfortiment industrial, diversitat cultural i pluralisme
lingüístic. Aquests són, a grans trets, els tres objectius bàsics
del projecte de Llei del cinema de Catalunya que el Govern va
aprovar i que és llei per l’aprovació del Parlament. Es tracta
d’una llei llargament treballada, complexa, i que ha estat objecte d’un intens debat públic en alguns dels seus aspectes, però en
canvi, se n’han obviat d’altres.
Un d’aquests aspectes correspon precisament al primer dels
objectius abans esmentat: l’enfortiment industrial del sector. El
cinema és un sector estratègic per a les indústries culturals i és
per això que la Llei preveu mesures orientades a enfortir les
nostres empreses en un moment de canvi i ajudar els nostres
creadors i artistes a desenvolupar el seu treball en les millors
condicions possibles.
És una llei plantejada per superar l’etapa del suport estricte
a la producció de cinema i que intenta concebre la indústria en
tota la seva seqüència, la producció, la distribució, la promoció
i l’exhibició, de manera que estableix uns fons de suport específics per a cada un dels segments.
L’adveniment del cinema digital és el futur immediat. Volem
acompanyar les nostres empreses en la migració cap a un nou
model de negoci, però en el decurs d’aquesta operació no podem deixar de resoldre alguns problemes que tenim heretats.
En segon lloc, també volem garantir la diversitat cultural en
l’àmbit cinematogràfic. Per aquest motiu, es crearà la Xarxa
Concertada de Pantalles, mitjançant la qual les empreses exhibidores o els cinemes municipals podran concertar amb la
Generalitat, voluntàriament, un conjunt de pantalles on es garantirà aquesta pluralitat cultural.
Si fem un cop d’ull a les pel·lícules que competeixen als
grans festivals de cinema europeus veurem que només el 20%
d’aquestes arriba a les nostres pantalles. O el que és el mateix,

no tenim accés al 80% de les pel·lícules seleccionades als grans festivals de prestigi, fet que representa un empobriment cultural que cal corregir.
La xarxa, doncs, ens ha de permetre que tot el cinema que es produeix a Catalunya pugui ser estrenat en bones condicions i que s’eixampli el ventall de l’oferta cinematogràfica disponible, amb l’exhibició d’altres filmografies diferents
del cinema comercial nord-americà i preferentment en versió original subtitulada.
Com a cultura, doncs, no ens podem permetre que els ciutadans tinguin accés a tot tipus de cinema fet arreu menys al
del propi país. Sobretot tenint en compte que comptem amb un sector que en els darrers anys ha consolidat un prestigi
i un reconeixement intenacional més que notable.
Per altra banda, la llei pretén corregir una de les principals anomalies del nostre sistema cultural. Després de prop de
30 anys de polítiques públiques, de cada 100 sessions de cinema que es projecten a Catalunya, 97 són en castellà i 3
en català. Una situació que no es produeix a cap altre país europeu per a cap altra cultura de la nostra dimensió. És una
quota imposada de facto per les empreses que dominen el mercat de la distribució de cinema.
Aquesta situació de flagrant discriminació ens ha portat, després de notables esforços per corregir-la per la via
d’un acord, a incorporar al projecte de Llei mesures per garantir el dret dels ciutadans a poder escollir la llengua en
el cinema. D’aquesta manera, totes les pel·lícules de versió original diferent del català o el castellà que s’estrenin a
les pantalles de Catalunya hauran d’estar disponibles doblades o subtitulades en les dues llengües oficials i amb un
nombre de còpies equivalent.
La llei, doncs, en l’àmbit de la llengua només pretén que els distribuïdors de cinema es comportin a Catalunya amb
la llengua catalana de la mateixa manera que es comporten als altres països amb la seva llengua.
Per tal d’acompanyar al sector a aquesta nova realitat més justa, la Llei preveu una aplicació progressiva de la mesura
i una sèrie d’ajuts als distribuïdors i exhibidors per impulsar la competitivitat
d’aquestes empreses i compensar una
eventual caiguda dels beneficis.
Es tracta d’una mesura que no només millora la qualitat de la nostra
democràcia sinó que també enfortirà
un segment de la indústria, com la del
doblatge, que compta amb una llarga
trajectòria al nostre país.
La millora de les condicions laborals
dels treballadors del sector és també un
dels punts importants que hem volgut
recollir a la llei. El Govern, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de
la Llei, ha d’impulsar l’elaboració d’un
estudi sobre la negociació col·lectiva en
l’àmbit cinematogràfic i audiovisual en
el marc de la Comissió de convenis col·
lectius del Consell de Relacions Laborals de Catalunya i amb la participació
dels representants sindicals i empresarials del sector. La finalitat d’aquest document és conèixer l’estructura o mapa
de la negociació col·lectiva del sector i
les condicions de treball aplicables als
treballadores que hi presten serveis,
per a la millora de la qualitat, les garanties i l’ocupació.
Aquesta vol ser una llei a favor dels
ciutadans i a favor del sector. I estem
segurs que així, conciliant ambdós
objectius, serà rebuda, reconeguda i
aplicada.

Només el 20 % de les pel·lícules que
competeixen als grans festivals de cinema
europeus arriba a les nostres pantalles. La
Xarxa Concertada de Pantalles permetrà
garantir la pluralitat cultural
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Fotografíes de Carles Suqué
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Aquesta cita anual amb la cultura de la
nostra organització ha arribat a la setena edició.
Una nova ocasió per gaudir de la paraula, la
creativitat i la reflexió, de compartir una estona amb tots els assistents i amb els companys i
companyes, d’obrir el balcó i establir un diàleg
amb la societat.
El VII Premi Paraula de narrativa breu es
manté com a espai obert a tothom, als escriptors que a través de la llengua escrita ens transmeten el seu món, la seva visió. Relats curts
procedents de les Illes Balears, el País Valencià
i Catalunya. Hi ha uns premiats, però sobretot
l’esforç i el gaudi de gairebé vuitanta persones
per confegir un text, una mirada. Vam celebrar
la vetllada el dia 11 de maig, a Barcelona, a la
sala Brigades Internacionals, tot fent-ne de conductors la Rosa M. Puig-Serra, responsable de l’Àrea de Cultura, i en Dani Garcia, secretari d’Organització de l’Avalot-Joves de la UGT de Catalunya, el qual va reiterar el
valor de la cultura per al gaudi i l’esperi crític.
Mantenim l’aposta per presentar un espectacle poètic, tot formant part de la programació de Barcelona
Poesia, això és, la poesia com a gènere literari en què la capacitat expressiva de les paraules té el seu màxim
exponent i una presentació escenificada per enfortir la connexió amb el públic. Enguany, hem gaudit molt i
molt amb l’espectacle Poesia de la Franja, a càrrec del Duo Recapte, format per Antoni Bengochea (veu) i
Màrio Sasot (bandúrria). Un empedrat d’estils poètics i musicals, amb poemes dels millors representants d’una
terra particularment productiva i poètica, la Franja, el territori d’Aragó de parla catalana: Desideri Lombarte,
Hèctor Moret, Juli Micolau, Teresa Jassà, Tomàs Bosque, Josep San Martín i Marià López
Lacasa. Poemes de temàtica transcendent com
els fesols del recapte, o verdures lleugeres i picants de contingut lleugerament eròtic; històries tendres com un tros de xai, o dures com la
carn de gallina vella, tot plegat amb uns quants
grans d’humor i ironia. La música ben diversa:
jotes populars aragoneses, l’exòtica Inner Light dels Beatles, una polka careliana d’un duo
finès, Itaca, de Lluís Llach, cançons d’Anton
Abad, cantautor de Saidí, les Quatre Estacions,
de Vivaldi, etc.
Volem esmentar el suport reiterat de l’Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB, Ajuntament
de Barcelona) i la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes i de l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana.
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El jurat

En formen part els escriptors Joaquim Carbó, Jaume
Ribera i Manuel Zabala, i
les companyes Anna Lliuró
(Servei Lingüístic), Rosa M.
Puig-Serra (Cultura) i Noelia Martín i Gemma Botines
(Avalot).

El veredicte

Reunits a Barcelona, el 6
de maig de 2010, els membres del jurat del VII Premi
Paraula de narrativa breu,
després de valorar els 76
originals rebuts, procedents
del País Valencià, les Illes
Balears i Catalunya, han
decidit emetre el veredicte
següent:

1r premi: La gran formiga
negra, de Sergi Gil i Sala
(Barcelona)
2n premi: El fill de puta, de
Miquel Torres Gascon (Castelló de la Plana)
3r premi: El recinte, de M.
Dolors Navarro i Sànchez
(Mollet del Vallès)

títol: La gran formiga negra
autor: Sergi Gil i Sala
http://lletresenblau.blogspot.com
il·lustració: Yoko Kataoka
www.yokokataoka.net
yoko.kataoka@gmail.com
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La gran
formiga negra
Sortia al pati en braços de la mare, trobar-hi allò m’estranyà. L’ombra enreixada a terra, els peus metàl·lics reflectint el sol, la superfície circular com a base, el cercle superior al damunt dels barrots, la reixa blanca envoltant barrots
i superfície... Els adults anomenaven corralet aquella estructura dissenyada per a la seguretat dels infants; jo veia una
gàbia.
Finestres obertes! Detergents verinosos! Endolls a l’abast!
Perills reals amenacen les nostres indefenses criatures a la llar!
Els negarem una àrea segura? Un lloc totalment protegit?
El vostre fill no mereix un espai de joc i alegria?
Regaleu-li un moble segur, regaleu-vos tranquil·litat.
EL CORRALET!
L’anunci televisiu havia enfrontat imatges-de-nena-molt-feliç-jugant-a-dins contra imatges-de-nens-en-molt-perilla-fora. Ancestrals pors maternes i la repetició de l’anunci durant mesos convertiren aquella gàbia infantil en un èxit
de vendes. Quina tranquil·litat a casa: ja tenim corralet, es vantaven les mares al parc. Gens convençuda –jo no
parava mai quiet, tancar-me era
mala idea–, la mare sospirà fort i
m’introduí al corralet.
Al principi resultà engrescador:
celebrava l’any de vida rebent un
lloc amb vistes al cel, al pati i als
geranis vermells; tenia un món
a descobrir. Les exploracions
preliminars –superfície i barrots–
canviaren la visió optimista: jo
no tenia res, el corralet em tenia.
Vaig buscar el punt dèbil: una
sortida, escletxa, un forat a la
reixa blanca... Res al nord, res al
sud, res a l’est ni a l’oest. Llevat
de la part superior, ben oberta, la
fugida era inviable. Quiet, sentia
el tancament com un malson
injust; no acceptava la condemna. Els primers mesos havia
rebut dosis contínues d’amor i
llibertat: els braços del pare, les
carícies de la mare, el bressol
suau del menjador, els gatejos

iniciàtics a l’estora, les caigudes solitàries d’aprenentatge... Ara, prou hàbil per gatejar i alçar-me, mantenir les cames
dretes i explorar el pati..., sóc un presoner.
La sang rebel aviat es manifesta. Decideixo escapar-me sí o sí. Mans a la reixa i cames rectes, provo d’alçar-me i sortir
per dalt. Un seguit de perilloses caigudes em frustren; el desig de llibertat inspira nous intents. Aconsegueixo mantenirme dempeus. El cercle superior queda lluny, massa lluny. Enlairar els braços augmenta el risc de caiguda; ho desestimo
i sec. Davant la magnitud de l’empresa, sol·licito auxili matern. El crit sona tan desesperat com inintel·ligible: encara no
sé parlar. Crido més. Ningú m’entén, ningú respon. Crits i plors. Crits i plors i més plors... Apareix la mare, s’assenyala
els llavis i marxa en silenci. L’evasió depèn només de la meva traça: volto examinant la superfície, volto comprovant-ne
els barrots i la reixa. Més assajos frustrats, desequilibris vergonyosos, caigudes... Esclato a planys i crits de venjança. La
mare ve amb Xifa, Bombo i Pupú. Callo.
Bombo fou la meva primera joguina: un gris elefant de peluix, orelles blanques i trompa amunt, genial per gratar-se el
nas. Xifa vingué després. Alta girafa de cames primes, llarg coll i taques marrons. Suau, elegant. Bombo i Xifa esdevingueren amics: corrent, pujant un sobre l’altre, dormint al bressol... Arribà Pupú. Fosca crinera i ulls penetrants, boca
amb dents esmolades, un senyor lleó. L’arribada implicà una gran alegria –adoro els felins– i un problema jeràrquic:
ambdós som mascles dominants. Pupú resolgué el conflicte a la valenta, esdevenint líder absolut, marcant-nos l’ordre a
la resta. Organitzà els jocs i la vida comuna, nosaltres assentírem. Manava aixecar torres per albirar les preses: jo sostenia l’elefant a sota, la girafa al mig i ell ben a dalt. Dormíem junts al bressol mentre Xifa i Bombo patrullaven els afores.
En cas de baralla interna, Pupú restablia l’ordre mossegant l’esvalotador al coll. Bon líder, evitava mossegades gratuïtes
i mantenia la pau social només exhibint les dents. Però si natives dels geranis vermells –formigues o marietes– envaïen
el nostre territori, les seguia i esclafava. Pupú caça, Pupú aniquila, semblaven dir les seves potes en matxucar els rivals.
Xifa i Bombo consideraven a Pupú un sobirà model en la organització del regne i la defensa dels amics; jo, també.
Els quatre presoners dediquem el matí a alçar torres, resseguir la reixa, combatre suïcides invasions de formiguetes...
Transcorreguts els jocs, exhaurida l’alegria fugaç, l’aire de reclusió torna. La tristesa m’envaeix veient els amics presos.
Més temptatives de fuga i els fracassos corresponents augmenten la tristor de la condemna. No sortiré mai. Però ells...
Inicio els llançaments aeris, la gran evasió. Xifa vola i aterra al pati. Bombo, també. Vull impulsar molt a Pupú: situar-lo
al davant perquè guiï l’èxode animal. Un excés d’il·lusió embolica els dits, la força excessiva altera la trajectòria i Pupú
surt disparat lluny, enrere. Girant-me, el localitzo atrapat al desaigua: la crinera a dins, les potes a fora... Crido. Ningú
m’entén, ningú respon. La mare no ve; Bombo i Xifa no es mouen. La histèria augmenta, també els crits... De sobte, ella
apareix als geranis vermells: la gran formiga negra.
Al contrari de les habituals formigues petitones, ella és un problema d’ordre major, ella és l’enemic. Destruïm les ordes
invasores amb facilitat: Pupú caça, Pupú aniquila. La gran formiga negra és setze cops més gran que les altres, llesta
com el diable. Un matí vingué al bressol només a ferir-me: atac fulminant al meu petit braç de nadó. Clavà les mandíbules a la pell i desaparegué. Al vespre tornà: de nou les mandíbules a la pell, el dolor... Més endavant, ens retrobàrem
al pati. Pupú iniciava la cacera; ella sempre fugia als geranis, al desaigua, a l’escletxa de la paret.... Avui posseeix avantatge –jo al corralet; Pupú atrapat– i camina en direcció al desaigua. Crido espantadíssim. Ningú m’entén, ningú respon.
La mare no apareix, Bombo i Xifa no es mouen. La gran formiga negra accelera les sis potes. Vol mossegar a l’indefens
Pupú i ferir-lo de mort, vol escapar indemne.
Sacsejo els barrots. La gran formiga negra ignora la provocació. Dempeus, repenjo el cos a la reixa. Ella continua mentre la base oscil·la; un segon intent, oscil·la més; repenjant-me endavant i enrere augmento les oscil·lacions. Mínimes,
encara insuficients. Continuo repenjant-me, l’estructura es balanceja més i més. Ella s’acosta a Pupú. Augmento el
balanceig, el perill: cal mantenir els dits forts, repenjar-se dur fins a bolcar-lo. Sacsejant, noto barrots i reixa clavant-se
a la pell, el cos enrere, endavant, les oscil·lacions... Ella accelera les sis potes, obre furiosa les mandíbules... El corralet oscil·la més i més, assoleix el zenit, tempta l’equilibri fràgil... Em repenjo del tot, la base perd estabilitat i bolca el
corralet. Jo volo i volo... Succeeix la caiguda inevitable, l’aterratge dolorós i el cap abonyegat, les mans esgarrinxades i
la cara vermella. Malferit, gatejo envers la zona de guerra; no és hora de plors: cal salvar Pupú, cal destruir l’enemic. El
rescato, ella fuig desguàs avall. Sento el cap adolorit i la pell esgarrinxada. Pupú és a les mans, sa i estalvi.
Alertada per l’estrèpit, ve la mare. Corre envers mi amb ulls oberts com taronges. M’agafa i repeteix: Oi, oi, oi...de
veritat.. no hi ha manera... Ni un matí al corralet en pau?! Abraçades, petons, l’amor flueix entre nosaltres. Ai...la cara
i les mans...ai...ai... Obro la boca. Pu...pú... Neix la màgia. Pu..pú...Pu-pú... Són les meves primeres paraules. JA SAPS
PARLAR!!!, riu la mare. Segueixo dient Pu-pú...Pu-pú...Pu-pú... i mostro el lleó de joguina. Ella és feliç, ella m’abraça
fort. Prou corralet. El desem i jugues al pati. Rebent carícies, mostro un grandiós somriure i penso: La gran formiga
negra té els dies comptats. El pati ja és nostre.
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títol: El fill de puta
autor: Miquel Torres Gascon
il·lustració: Yoko Kataoka
www.yokokataoka.net
yoko.kataoka@gmail.com
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El fill
de puta
Déu és com nosaltres, però porta més temps ací.
Phil Connors, en Atrapat en el temps
Jo havia de fer unes gestions, paperassa, en relació a un recurs que havia presentat un parell de mesos abans contra una multa d’estacionament. Per algun motiu que ara ja no recorde, la sanció m’havia indignat especialment –tot i
que jo ja sabia que no havia d’haver-hi aparcat, allà on fóra que havia aparcat– i, en un rampell d’optimisme inconscient, havia decidit recórrer-la. Castigat, sens dubte, per la meua insolència, una posterior errada en la notificació –de
fet, una notificació que no s’havia produït, per més que des de l’ajuntament mantingueren que sí–, havia generat un
recàrrec en la sanció el qual, gràcies a la meua determinació en cercar l’absolució, podia acabar convertint-se en un
recàrrec i un matí perdut. Dos futurs hipotètics gens engrescadors i jo que em llançava a tomba oberta cap al més
hostil, no cal dir-ho.
El cas és que em vaig acostar a les dependències municipals que em quedaven més a prop de casa, en uns baixos on
convivien una oficineta de la policia local, dos mostradors de registre i una sala polifuncional –és a dir, una sala amb
cadires de plàstic, tubs fluorescents i persianes venecianes
d’alumini.
He de reconéixer que em va
sobtar la quantitat de gent que
feia cua. No és que siga fava i
no conega la senda tortuosa de
la burocràcia de l’administració
però, sincerament, no pensava
que hi poguera haver tants
desgraciats com jo un dimarts
de matí repartint mirades a
l’infinit i al numeret del torn,
tantes ànimes necessitades
d’establir contacte amb el món
de més enllà dels funcionaris de
l’administració. Més de quinze
persones –¿d’on havien eixit
tots, és que ningú no tenia altra
cosa a fer?– per a només dos
funcionaris de registre, un home
i una dona, els quals semblaven
ser els únics que mantenien una
calma saludable. Més de quinze
esperant i jo l’últim, eixe era el

primer pas d’una derrota segura.
Per descomptat no hi havia prou cadires, de manera que vaig restar dret, en un racó, al costat de la fotocopiadora i flanquejat per la porta dels serveis i per la d’un magatzem o arxiu o traster el qual, atrinxerat darrere d’un test amb un ficus,
era evidentment reservat per al gaudi exclusiu dels funcionaris. En un racó, en definitiva, al final d’una cua virtual que
s’escampava sense més ordre que els números de torn engrapats amb resignació pels administrats, allà era jo.
D’inici se’m va passar per alt el que eixe fill de puta estava fent. Feia a penes un minut que m’havia acomodat en el meu
forat-racó, i encara no havia acabat la primera inspecció ocular del que seria el meu hàbitat durant qui sap quant. De manera que, d’inici, només em vaig adonar que el funcionari de registre, l’home, entrava i eixia del magatzem, sense més.
Però durant la segona visita del funcionari al magatzem sí, durant eixa segona visita ho vaig descobrir. Un brunzit sord
em va fer alçar la vista de la instructiva contemplació de les irregularitats de l’horrorós linòleum que recobria el terra; el
soroll venia del magatzem, espai que jo podia albirar a través de les fulles polsoses del ficus. La porta era entreoberta,
i el que hi passava em va quedar clar de seguida, malgrat que vaig necessitar una major dosi d’observació per donar
crèdit a la miserable obvietat que m’oferien els ulls. Però, quin remei, finalment vaig haver de creure.
Eixe tipus, eixe fill de puta, estava fent servir una màquina de destruir paper per esmicolar els originals que li portaven per al registre, per convertir els impresos que lliuraven els ciutadans en insignificants tiretes plenes d’al·legacions
desconstruïdes. La gent rebia comunicacions, o les rebia tard, o no les rebia, i omplia plecs de descàrrega, o apilava fotocòpies compulsades o fotos carnet, i acudia un matí de finals de juny de calor apegalós a eixe edifici atrotinat i saturat i
amb un aparell d’aire condicionat manifestament insuficient i esperava un número i dos i tres i quinze, i en acabant eixe
fill de puta ho passava tot per la màquina de destruir paper. Això és bàsicament el que hi estava passant.
Ningú més no ho podia veure, això segur. La resta dels patidors –i bé que ho eren– no podien accedir al secret del
magatzem, a la despietada realitat que jo veia i volia no haver de creure i que ells i elles, senzillament, no podien ni
imaginar en els seus pitjors malsons burocràtics. Només jo, des de la meua privilegiada –i involuntària, i cruel– posició,
estava en situació de saber la veritat, a través de la intimitat que m’oferia la pantalla protectora de ficus.
El fill de puta procedia –per concretar un poc més l’explicació– de la manera següent: primer atenia amb rostre inexpressiu i una certa parsimònia els veïns, escoltava desapassionadament els seus raonaments, segellava tot allò segellable
i repartia les còpies que haguera de repartir i, en acabant de finalitzada la farsa, s’alçava amb el document original, es
dirigia al magatzem –davant la mirada de desesperació del següent número en la cua– i, allà, feia passar el paperet per
la màquina destructora. En acabant, molt pulcrament, amb la mateixa tranquil·litat freda amb què assentia, o segellava,
o caminava, o seia a la cadira, arreplegava els nyaps de paper informe, en feia una bola i la dipositava –això sí– en un
contenidor de reciclatge de paper i cartró.
I així, amb aquest servidor com a únic espectador, va seguir el treball sistemàtic, metòdic, del fill de puta. Així fins que
va aplegar l’hora del trenta-dos, el meu número. Em va correspondre, com no podia ser d’una altra manera, acostar-me
al seu mostrador.
No va caldre que li diguera res: abans que jo poguera ni tan sols obrir la boca, va prendre la iniciativa i em va convidar
a esmorzar. Jo, sabedor com era que les gestions que podia efectuar a través d’ell acabarien ben aviat en forma de borra
de cel·lulosa i tinta, vaig acceptar. La ciutadania present, és clar, va configurar una mala cara col·lectiva, com correspon
a qualsevol fugida cap al bar d’un funcionari d’atenció al públic; ironies de la vida, potser aquesta impopular fugida va
salvar-li la pell a algun imprès destinat a resoldre amb final feliç un neguit administratiu, qui sap.
El vaig acompanyar, doncs, al baret menut, amb terrassa, que quedava a tocar de l’edifici municipal. Ell, per cert, era un
tipus de mitjana estatura, un poc calb i decididament panxut, d’una cinquantena no gaire ben portada. Duia uns pantalons massa gruixuts i una camisa massa sintètica per a la calor que feia, encara més a eixa hora del matí; amb tot, no el
vaig veure suar en cap moment, tot i que vam seure fora i que a ell li pegava la solana. Parlava baixet, i em vaig adonar
ben ràpid que tenia més ganes de parlar que no d’escoltar. De manera que el vaig deixar fer.
–¿Què t’ha paregut, morrut?– va dir, sense mirar-me, un instant abans de fotre-li el primer mos a l’entrepà d’abadejo
amb pebrera que acabava de portar-li el cambrer.
–M’ha paregut que és vostè un tros de fill de puta, si he de ser-li sincer– vaig dir jo, també atacant la rua de pa, en el
meu cas de truita de carabasseta.
–Efectivament– va respondre amb l’abadejo i la pebrera centrifugant-se-li dins la boca.
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–Se’l veu orgullós del que fa– vaig dir jo, quasi pensant en veu alta.
El fill de puta va acabar de desfer-ho tot amb queixalades amples i relaxades, ho va engolir i, en acabant del glop de
cervesa reglamentari, va amollar la llengua.
–Mira, jo estic en açò fa moooolt de temps. Més que tu en aquest món, més que tos pares i els teus avis i els avis
dels teus avis. Molt de temps. ¿I saps què n’he après? Que l’única manera de fer bé les coses és fer-les durant molt
de temps. Ser un expert. I jo sóc un expert –la darrera paraula va eixir propulsada per un rot aroma cervesa–, tot un
expert en el que faig.
Es va aturar, va agafar una oliva, la va mirar fixament com si fóra la primera que vegera en la vida i la va tornar a
deixar al plateret. En va agafar una altra, se la va llançar boca endins, la va rosegar i va escopir el pinyol, el qual va
rebotar en la taula de plàstic i va caure a terra. Jo escoltava i el mirava, sense descuidar l’entrepà.
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–Veuràs, jo sóc, jo he sigut fill de puta durant el que tu anomenes segles, durant milers d’anys, de fet. Jo, ací on em
veus, he habitat en desenes de llocs diferents, he viscut incomptables vides diverses en les quals he manat i he servit,
he sigut propietari i he treballat per a d’altres i, també, he sigut funcionari, com ara. Jo he fet coses que tu no creuries, jo he sigut fill de puta més temps del que tu mai tindràs per ser bona persona, o mediocre o, ni tan sols, una peça
de carn amb forat del cul i ulls. Així és com es pot arribar a excel·lir, amb constància en el que es fa, amb dedicació
absoluta, un dia rere altre, fins l’eternitat– Es va aturar un segon, es va gratar per dins l’orella esquerra, va mirar el
dit que havia fet servir i, tot seguit, va sentenciar: –Porte ací, entre vosaltres, des de sempre, sent un tros de fill de
puta i creu-me, sóc bo, molt bo.
Diria que va somriure, o igual va ser una carassa conseqüència d’una espina de l’abadejo, però el cas és que va callar
un instant, va tornar a remullar-se el garganxó i, només aleshores, va continuar.
–Evidentment, no em recrearé amb els detalls, perquè els detalls, la part tècnica, per entendre’ns, representa el com,
i allò de veres rellevant en la meua dilatada trajectòria és el què. ¿Et pots fer una idea de quantes putades he pogut
arribar a fer? –Açò últim ho va dir mirant la punta a què havia quedat reduït el seu entrepà. –¿A quanta gent he
putejat, de quantes maneres, amb quantes conseqüències? Clar que no, no en tens ni idea.– Es va introduir el que
quedava d’entrepà a la boca i, mentre rematava la faena, va continuar parlant: –Doncs moltes, moltes més del que un
cap com el teu pot arribar a pensar, això segur. Tantes que mai et faràs una idea de què sóc, tantes que sempre estaré
més enllà de la teua comprensió. ¿I saps en què em converteix, això?– Ara sí, va riure clarament, però amb una rialla
sense gràcia, com una esquerda en roca massissa que s’assemblara a una boca humana. –Em converteix en un déu,
en això em converteix. ¿O és que et penses que els déus som iaios de barba blanca que vivim als núvols?– Va apurar
la cervesa, es va torcar els morros amb una tovallola de paper i, de nou, va rotar.
L’esmorzar s’havia consumit entre mossos i revelacions. Jo, en aquell moment, em vaig quedar amb ganes de
preguntar-li per què però, ben pensat, segurament la pregunta no haguera tingut gaire sentit. Al cap i a la fi, ¿qui era
jo per qüestionar les motivacions d’un déu?
El fill de puta es va alçar i se’n va anar, no sense abans recomanar-me que m’acostara a un altre punt de
l’administració municipal, no sé si perquè li vaig caure bé o perquè sabia que, tard o d’hora, arribaria el meu torn. En
un tres i no res havia desaparegut dins de l’edifici administratiu, deixant-me a soles amb els meus pensaments i amb
el compte de l’esmorzar al qual en teoria ell m’havia de convidar. Donades les circumstàncies, però, em va semblar
que encara m’havia eixit barata, la cosa.
La multa, per cert, la vaig acabar pagant, i amb recàrrec, no cal dir-ho.

títol: El fill de puta
autor: Miquel Torres Gascon

títol: El recinte
autor: : M. Dolors Navarro i Sànchez
il·lustració: Yoko Kataoka
www.yokokataoka.net
yoko.kataoka@gmail.com

El
recinte
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El cel és estelat i sense lluna. Abans d’avançar, espero
que els ulls s’acostumin a la fosca. Estic una mica neguitosa, però no penso permetre que ho notin.
La tanca sembla que remarca innecessàriament els límits
del recinte. A dins, la vegetació és un xic més frondosa i
—diuen— menys propensa a la floració. De dia presenta
tons més foscos, i té un no sé què pertorbador. Això,
devia iniciar les enraonies del poble, fa més d’un segle.
No em convé romancejar o pensaran que estic espantada.
El portell s’obre amb facilitat. Faig tres o quatre passes
cap a dins i m’aturo. El silenci sembla poc natural. Resulta inquietant.
Allò de “a veure qui aguanta deu minuts al bosquet del
turó” ha estat idea meva i, ves per on, he tret el llumí sense cap. Haig d’entrar la primera. Si ara em faig enrere, faré un ridícul espantós. M’obligo a fer unes quantes passes,
agudament conscient dels meus moviments, i torno a aturar-me.
Sento una presència ominosa. Només això: ni moviments ni sorolls estranys, únicament una sensació clara i difícil
de justificar. Em repeteixo que tot ho fa la meva imaginació, però el meu cos s’encarcara, mentre clavo la vista a la
negror que tinc al davant. Miro enrere. Ja no veig sinó fulles i branques, per tant puc quedar-me aquí fins que passin
els deu minuts. Estic envoltada de tenebra, però diria que, en algun lloc entre els arbustos, em sotja alguna cosa. És
una sensació forta, però no trobo res concret en què basar-la. Paro l’orella i no puc esbrinar si això que escolto és el
vent o un panteix estrany. No recordo quan s’ha acabat el silenci. Em costa respirar i tinc l’estómac escanyat en un
nus. Maleït sia l’orgull i l’estúpida aposta que m’han dut fins aquí. Cada branca que es mou, cada remor de la nit, em
talla l’alè. Soc incapaç de moure’m.
De sobte, un so estrident trenca la quietud. Faig un bot i surto disparada, saltant matolls i pedres, amb un pànic cec.
Quan m’aturo per falta d’alè, amb l’ensurt esbravat per la cursa, m’adono que m’he endinsat més encara en aquest
indret. Les branques oscil·len aquí i allà, sense que jo senti ni un bri de vent en el rostre. Entre les fulles veig una claror de llum elèctric i m’adono que el soroll ha estat el d’un timbre. Tan de pressa com m’ho permet la manca d’aire,
vaig cap allà. Al meu entorn, presències ominoses i intangibles proven d’encerclar-me. La llum ve de l’interior d’una
casa que té la porta entreoberta. No tinc temps de preguntar-me què hi fa, allà, aquest edifici: darrera meu les distàncies s’escurcen. Esfereïda, corro a no poder més, amb la impressió clara d’alguna cosa que m’encalça i, al moment
que la sento a poc més d’un pam de la meva esquena, travesso el porxo d’un salt, em precipito a dins i tanco la porta
d’una revolada.

Repenjo l’esquena contra la porta, amb el cor a punt d’esclatar. Em trobo en una sala acollidora: una taula amb un
tapet ratat i un gerro de flors pansides; un moble amb molts llibres i alguns adorns de ceràmica; un sofà d’aspecte
còmode i atrotinat; una làmpada de peu amb la pantalla tacada d’humitat, que emet una llum càlida. Em sento a recer. Aquí no entraran els éssers invisibles i aterridors que em perseguien. Ho sé, com he sabut abans que em sotjaven
i que estava en perill.
Dic: “bona nit”, però no arriba cap resposta. No sento veus, ni cap dels sons casolans que em feia esperar el llum encès. És ben estrany. Travesso el menjador per enfilar el passadís, tot engegant un: “perdonin, que hi ha algú?”. Ningú
no contesta. La casa és petita: la sala menjador, la cuina, dues habitacions i el bany. Els pocs mobles ocupen gairebé
tot l’espai disponible. Tot és de l’any de la picor, els interruptors són de palometa. Segur que els devien fabricar al
segle XIX.
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No hi ha ningú enlloc, però al menjador i a la cuina els llums són oberts, per tant els amos de la casa no trigaran.
Sec en una cadira. Els minuts s’escolen amb una lentitud insuportable, però no tinc intenció de sortir d’aquí fins que
sigui ben de dia. Em vaig a rentar la cara i les mans i bec aigua. És bona, i gèlida, com si la casa es proveís d’una
deu pròpia, d’aquelles que neixen d’un punt ben pregon de la terra.
Torno al menjador i repasso lentament els lloms dels llibres, arrenglerats a la llibreria, des del terra fins al sostre. Els
prestatges de fusta, escrupolosament nets, conviden a treure i consultar els exemplars que contenen. N’hi ha de literatura, d’assaig, també llibres d’estudi i de consulta. Trio un petit volum que porta el títol de Psicologia del canvi i
vaig a seure al sofà. Al primer moment em sembla massa tou, però, un cop encerto la posició, m’hi trobo tan còmoda
com si m’hagués reclòs en un capoll de seda. Tanco els ulls un moment.
No crec que hagi arribat a adormir-me, però no ho podria assegurar. Només sé que un desassossec em torna a la
realitat. Miro al voltant, inquieta. Les ombres que es projecten a la llibreria i a terra abans eren tranquil·litzadores,
però ara alguna cosa ha canviat. La llum és més intensa i em molesta; els plecs de la cortina tenen un caient estrany.
Em poso dreta ràpidament. La sala ja no és acollidora: m’espanta. Em pregunto qui pot viure en aquesta casa, enmig
d’aquell indret horrible. Com és que m’hi he sentit segura un sol moment? El to groguenc que emet el llum de peu
em repel·leix i la vitrina ha perdut aquell aire familiar. Tot d’una ho veig clar: dels mobles, dels racons de la casa,
avança cap a mi una amenaça imminent.
Estic perduda, per fugir em cal tornar a enfrontar-me amb l’horror de fora. I si encara m’esperen? I si no aconsegueixo arribar a la tanca? Dubto durant uns segons inacabables, però allà dins no tinc on amagar-me, és palpable que
una essència malsana posseeix l’edifici fins als fonaments. Tinc més opcions a l’espai obert. Unes poques restes de
valor i un doll de desesperació em porten fins al porxo i, en contemplar el bosc, em sorprenc. El perill ha passat, no
hi ha res d’aterridor, al defora. Tanco la porta darrera meu i camino, alleugerida. Al meu voltant tot està en ordre i
amb això n’hi ha prou. Prefereixo no saber res més.
Entre les altes herbes albiro la reixa. Ja hi sóc! Gairebé he arrencat a córrer d’alegria, per sort ho he vist a temps.
M’he quedat glaçada, darrera d’un arbre. Aquelles figures no poden ser les dels meus amics. Protegida per l’ombra
els observo: els seus moviments, les veus que m’arriben, tenen una qualitat maligna. Astorada, contemplo el paisatge
enllà dels límits: la vegetació és menys vigorosa, malaltissa. Tot té un caire abominable. Una de les siluetes humanes
s’atansa a observar el recinte i un calfred em corre de dalt a baix. D’improvís travessa la porta i camina cap a on
sóc. El pànic em deixa petrificada, mentre la forma humana arriba tan a prop meu que puc tastar l’aura malèvola que
l’envolta. Per sort els altres la criden i fa mitja volta. Darrera meu la fosca es va omplint de presències intangibles.
Comprenc que defensaran el territori contra els intrusos, que ja no estic sola. Tot i que no puc parlar amb elles, em
fan costat, i em tranquil·litzen quan m’adono que no veig el meu propi cos.
M’ensenyen les primeres paraules de la seva llengua. La parla de les criatures de la nit. Ja començo a veure-les, a
veure’ns: delicades transparències sobre el fons gerd i amable de l’únic racó de món que podem habitar.

títol: El recinte
autor: : M. Dolors Navarro i Sànchez
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Diàleg. Enric Pla

La crisi econòmica comporta dificultats per a molta gent, i també

serveix, o podria servir, per reflexionar sobre les prioritats socials i
personals; tothom rondina, però qui es belluga o fa alguna cosa? A la
Terra Ferma han decidit, per tossuderia i per convicció, que el concurs d’escultura s’ha de mantenir, pel valor de la continuïtat, perquè
cultura vol dir ésser humà: sentir, expressar, compartir i viure. Així
ho han entès 28 escultors, i els companys i companyes de la UGT de
les Terres de Lleida, amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i
la Diputació de Lleida.

Concurs
d’escultura
cultura

de Lleida

Premis
1r Premi: Diàleg, d’Enric Pla i Montferrer (Alpens). Un peu de fusta, el

territori, el país, Catalunya, on tot reposa.
Un nus de ferro forjat, el diàleg social, la
complexitat.

2n Premi: La cua de l’atur, d’Ivan
Egea Pocurull (Arbeca). Una realitat,
distorsionadora, enlluernadora.

Menció: Inoperativa per crisi, de
José Antonio González Rodríguez
(Sant Esteve Sesrovires). Doblegats,
amb ànsia per remoure; rovellats.

Menció: Globalització, d’Amadeu
Bonet Boldú (Lleida). Som a casa,
però cada vegada més el món és casa
nostra (treball, en català i hebreu i romanès i grec i coreà...).

Globalització. Amadeu Bonet

El jurat: Albert Turull, director de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs, Rosa M. Puig-Serra, cap de l’Àrea de Cultura
de la UGT de Catalunya, Armengol Tolsà, il·lustrador,
Rosa Palau, secretària general de la UGT de les Terres
de Lleida, i Sergi Herrera, escultor
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José Antonio González, Amadeu Bonet,
Rosa Palau, Enric Pla i Ivan Egea

La cua de l’atur. Ivan Egea

Inoperativa per crisi. José Antonio González
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Els últims pastors. Fernando Vecino (El Prat de Llobregat)

cultura

XXIV Concurs Fotogràfic
Nacional 1r de Maig
El treball
i els oficis

Una nova edició: la qualitat de sempre, i el valor de la continuïtat. Enguany, 105
autors, amb 277 fotografies, del País Valencià, Andalusia, Castella, Galícia, Madrid i
d’arreu de Catalunya; com a anècdota, una col·lecció del Brasil. L’organització a càrrec de la Unió Intercomarcal Anoia, Alt Penedès i Garraf, amb el treball constant de
l’amic Raimon Moreno i, novament, els trofeus de l’artesà vilanoví Joan Ramirez que
relacionen treball i fotografia, és a dir, treball i cultura. Amb el suport de la Federació
Catalana de Fotografia i la Confederació Espanyola de Fotografia.

El jurat

El veredicte

Isabel Casellas Pla (ACEFEFIAP-RISF3-ED.ISF de
l’AFTDAO de Berga), Quim
Sitjà Subirana (Foto Film
Calella) i Joan Roca Cazorla
(Fotoitaca de Vilanova i la
Geltrú). Durant tot l’any, exposició itinerant de 32 obres
(les premiades i les seleccionades pel jurat).

Premi nacional: Fernando Vecino. Tot seguit. José Luis Garcia,
Manuel Delgado, Carles Verdú, Miguel Parreño i Tomás M.
Bogónez. Foto denúncia: Angel Benito.
Premi intercomarcal: Joan Guasch. Tot seguit: Andreu Noguero, Miquel Soler, Lambert Gràcia, Isabel Herrera i Jordi Piqué.
Premi afiliat: Manuel López. Tot seguit: Angel Henares, Antonio Marín, Andrés Carull, Leandro A. Martínez i José Gonfaus.
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Pescadors bozoó al Níger. José Luis García (Màlaga)

Artistes al carrer. Joan Guasch (Vilanova i la Geltrú)

Sense títol. Manuel Delgado (Vilanova i la Geltrú)

Penjat. Angel Benito (Logronyo)

El bon pastor. Manuel López (Alacant)
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Salvador
Giner
Entrevista a:

Hèctor Moret i Rosa M. Puig-Serra

Fotografia: Isidre Tiana

L'Institut d'Estudis Catalans és la màxima institució acadèmica del país i acull una bona part de l'elit científica de l'àmbit
lingüístic català. Amb les seves seccions i societats filials, promou
i desenvolupa la recerca en els diferents àmbits de la ciència i de
la tecnologia, però principalment en la de tots els elements de la
cultura catalana. Salvador Giner ens acosta al treball de l’Institut
i, alhora, com a sociòleg de referència, ens aporta una reflexió sobre els grans canvis socials. Convé una visita al web www.iec.cat
Quina és la funció de l’IEC?
L’Institut és l’acadèmia del país, i com a tal, té molt clars els seus objectius. Apleguem els savis del
país de tots els camps, tant de les humanitats com de les ciències naturals, i fem un treball de recerca
científica en tots els camps que es divulga i es dóna a conèixer a través de les diverses publicacions que
editem, algunes d’utilitat immediata, com ara un treball geogràfic que acabem de publicar sobre el país
i que inclou aspectes toponímics, jurídics i geogràfics. D’altra banda, hi ha el Diccionari (DIEC), el
nostre treball permanent més conegut.
Quina relació hi ha entre l’Institut i les universitats?
Quan es creà l’Institut, l’any 1907, la Universitat de Barcelona era encarcarada i centralista i, per tant,
les seves funcions en bona mesura les hagué d’assumir l’Institut, amb els valors de la
Salvador Giner (Barcelona, 1934). Doctor en sociència, la tecnologia, la modernitat i el prociologia per la Universitat de Chicago i catedràtic emèrit de la
grés. És així com, per exemple, s’impulsa la
UB. Ha estat professor a diverses universitats europees i americreació de l’Institut Cartogràfic de Cataluncanes. Autor de molts llibres, traduïts a diverses llengües: Sociya, el Servei Meteorològic, la Biblioteca de
ologia, La societat de masses, L’estructura social de la llibertat,
Catalunya i el Museu d’Art de Catalunya.
Comunió, domini, innovació, etc. És autor de l’estudi La societat
Més endavant, l’any 1935, es crea el que
catalana (Premi del Col·legi d’Economistes l’any 2000), direcseria l’embrió de la Universitat Autònoma
de Barcelona. Ara, 103 anys després de la
tor i coautor de La cultura catalana: el sagrat i el profà (1996)
seva fundació, tenim una societat catalana
i coautor de La governabilitat i l’esdevenidor de les societats
diferent, que l’IEC ha contribuït a construir.
modernes (1990). Col·laborador en les revistes del país, com
I tenim democràcia i una Generalitat; així
ara Serra d’Or, i en diaris catalans. Fou un dels fundadors de
com molts centres de recerca i universitats.
l’Associació Catalana de Sociologia, filial de l’Institut d’Estudis
Això fa que l’IEC ja no hagi de fer aquesta
Catalans, des del 1979. Fundà i presidí la Federació Espanyola
funció de substitució, i hi ha un gran nombre
de Sociologia i ha estat membre del Comitè Executiu de l’Asd’universitats que fan la seva feina i la seva
sociació Internacional de Sociologia, així com cofundador de
tasca.
l’European Sociological Association. Creu de Sant Jordi (1995) i
Ara l’IEC intervé activament en molts
Premio Nacional de Ciencias Sociales (Madrid, 2008). Entre els
camps, mitjançant les seccions i les societats
seus interessos científics hi ha la història de la filosofia social,
filials (química, història, filologia, medicina,
les teories generals sobre les societats modernes, la relació enarqueologia, sociologia, etc.), que disposen
tre la filosofia moral i la ciència social i l’anàlisi macrosociològica
d’una logística i unes publicacions per als
seus treballs de recerca i congressos.
de les societats mediterrànies.
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Aplega els científics del país, de procedències ben diverses.
En definitiva, estimulem la vida acadèmica del país, tot fent
alhora coses úniques, com ara millorar el coneixement científic de la població, en temes com ara la repercussió en la salut
dels transgènics, l’estudi de noves malalties degeneratives
o la crisi econòmica. Totes les publicacions de l’Institut es
poden trobar a la Llibreria de l’Institut, a la plaça Salvador
Seguí, al barri del Raval de Barcelona. O podeu entrar en el
nostre web (www.iec.cat) on rebreu molta informació de les
nostres activitats i publicacions.
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Quin és l’àmbit d’intervenció de l’Institut?
Els països de llengua i cultura catalanes, mitjançant diverses
seus i delegacions i, també, amb acords amb diverses institucions del territori. D’altra banda, i des de sempre, tenim
unes relacions institucionals internacionals sòlides, amb un
intercanvi permanent d’informació i de coneixements científics. Aprofundim en l’estudi de la realitat de cada territori.
Amb l’Aragó, pel que fa a la Franja, tenim una bona relació. Mantenim una col·laboració molt cordial amb l’Institut
d’Estudis Andorrans; i pel que fa a la Catalunya del Nord,
la relació amb la Universitat i les institucions és fluida. A les
Illes Balears, la col·laboració sempre ha estat molt positiva. I
la Universitat de les Illes Balears reconeix l’autoritat de l’Institut pel que fa al català. Al País Valencià, amb la creació de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, fora positiu que es trobés alguna manera de reconèixer l’autoritat de l’IEC.
L’IEC té una autonomia absoluta, i el seu finançament prové
de la Generalitat de Catalunya, del Govern de l’Estat, de la
Unió Europea i d’altres institucions. A banda de donacions o
llegats personals, que ens arriben perquè es considera l’IEC
quelcom molt del país, a més de les quotes que els gairebé 10.000 socis de les 28 societats filials hi aporten.

Estic a favor que es facin
les consultes per la
independència. Que la
gent faci el que vulgui,
que demani el que vulgui,
perquè el poble ha de ser
lliure

Com a sociòleg, què us semblen els grans canvis socials dels darrers trenta anys, i els moments
d’incertesa i de desconcert actuals? I en particular a Catalunya.
Segons com, és millor la incertesa que la certesa, perquè, per exemple, als anys trenta hi havia una gran certesa, la
del feixisme i la del comunisme estalinista. La incertesa actual també és dels governs. La incertesa vol dir també que
no som fanàtics. Un fanàtic et posa una bomba sense dubtar el que fa. Temps enrere els sociòlegs de l’Institut van
publicar un estudi sobre la perplexitat dels ciutadans catalans, la incertesa sobre cap a on anem com a país; el president
Montilla n’ha fet esment alguna vegada i també els mitjans. Hi ha incertesa a l’ambient, i poques fes sòlides, però això
també té la seva part bona.
Darrerament, a Alemanya també m’he trobat molta gent perplexa. En aquest segle XXI, ens trobem amb una crisi
ecològica i una crisi demogràfica, i només aquestes dues ja són gravíssimes. I, a més, hi ha altres factors. El moviment
obrer està molt apaivagat, no és el que era abans, i els sindicats no representen tot el que haurien de representar. Tenen
un percentatge d’afiliació petit i haurien d’aconseguir fer el sindicat més atractiu. Ara, la situació de crisi econòmica
no ho fa fàcil, perquè la gent s’espanta una mica i no surt al carrer. L’any 1988, en una època de bonança econòmica i
un govern socialista, els sindicats van organitzar una gran vaga general, perquè hi havia unes expectatives de millora,
però quan hi ha una crisi econòmica, les expectatives baixen. Un exemple molt punyent: tot just fa uns mesos —un
instant en la història— la gent jove es queixava de ser mileurista, però ara calla, perquè el que vol és feina. Fa un parell
d’anys, va haver-hi una protesta de joves, i fins i tot es van cremar alguns contenidors, pel dret a l’habitatge: són nens
consentits o què? Amb aldarulls al carrer no se soluciona la situació econòmica.
Ara hi ha una notable calma social, perquè la situació és dolenta. I si em permeteu que critiqui les polítiques d’alguna
esquerra sindicalista, sense referir-me a ningú en concret, no són prou valents. Perquè defensar l’obrer és l’obligació
fonamental d’un sindicat, però a vegades no ens adonem que estem defensant coses que no són sostenibles. N’he

parlat en algun article periodístic. Si l’automòbil és insostenible, si hi ha una saturació de cotxes,
comencem a pensar no només en el pobre obrer de Martorell que es queda al carrer perquè hi ha crisi
a la indústria automobilística. El primer és pensar: volem més cotxes? Com a societat de consum
que som, no pensem només en la indústria de l’automòbil, que ens costa milions i milions, sinó que
aquests milions els governs català i espanyol se’ls podrien gastar en altres coses. Per exemple, en la
Seguretat Social o en l’educació, i no a buscar una solució per a l’empresa capitalista. Hem de ser
més valents.
És la societat civil la qui ha de ser més valenta? Però, qui és la societat civil?
La societat civil és tota l’àmplia àrea que no és estat. La part de la societat no vinculada a l’estat.
Un partit polític està finançat per l’estat i hi està vinculat. Hi ha sindicats que reben diners del govern.
I per això no els hauríem de considerar ben bé societat civil. Dins de la societat civil hauríem de distingir entre l’altruista i l’egoista. L’altruista és la més interessant, perquè és la que té una incidència
benèfica sobre la societat; com ara el sector cooperativista, perquè és democràcia industrial, i els
sindicats potser s’haurien de preocupar més per la democràcia industrial. Tot i que no és el mateix que
uns pagesos propietaris s’ajuntin per moldre oli que una cooperativa autèntica com la de Mondragon.
La societat civil comporta l’autoorganització lliure dels ciutadans. Tanmateix, atenció, perquè quan
parlem de cohesió social, què es vol dir? Resulta delicat, perquè s’usa per eliminar les diferències
entre rics i pobres, com una cortina de paraules per eludir el conflicte entre classes. Ara no se’n parla,
però quan hi ha un conflicte social, de classes, alguna gent que es diu d’esquerres no en parla i només
apel·la a la cohesió social; des dels ajuntaments d’esquerres s’ha institucionalitzat l’esment a la cohesió social, i això
em provoca una gran perplexitat. Que potser hem d’acceptar la distribució desigual de la riquesa? La cohesió social
és l’acceptació feliç de la injustícia social? La calma quieta que vol imposar la dreta?
Què en penseu de les consultes per la independència? Cap a on va el país?
Estic a favor que es facin les consultes per la independència. Que la gent faci el que vulgui, que demani el que vulgui,
perquè el poble ha de ser lliure. Els independentistes que promouen les consultes per la independència saben que són
virtuals i que no tenen efectivitat legal, i que han d’estar agraïts al Tribunal Constitucional perquè amb el seu comportament d’hostilitat a l’Estatut votat pel poble, les afavoreixen. Després, els parlaments decideixen si les iniciatives
esdevenen llei o no. El poble és sobirà, però sobretot la llei és sobirana.
Ara hi ha una crisi del model de representació política. I l’esquerra està malament. Berlusconi és culpa de l’esquerra incapaç de fer-lo fora. Massa poques idees. Cal aplaudir l’intent d’Obama, del centreesquerra nord-americà, per
intentar alguns canvis, com ara la reforma sanitària. Pel que fa a Catalunya, el nostre país necessita saber i establir
prioritats. I la consciència que els canvis culturals són lents, per exemple per a què les relacions home-dona siguin
d’igualtat. Per a aquest i d’altres canvis, cal educació, educació i educació, i comparteixo les intencions del conseller
de la Generalitat de Catalunya, Ernest Maragall, però cal una política d’esquerres i més diners. Parlem del model de Finlàndia, però els mestres finesos
són dels professionals que més cobren, que tenen un procés de selecció més
difícil, que les escoles són arreu del territori i que el professor és la figura més
important del poble o del barri.

El moviment obrer
està molt apaivagat,
però la situació de
crisi econòmica no
ho fa fàcil, perquè
la gent s’espanta
una mica i no surt al
carrer. Els sindicats
potser s’haurien
de preocupar més
per la democràcia
industrial

Quin pot ser el futur de la llengua catalana?
És problemàtic. No podem ser ni derrotistes, que no ho som, i precisament l’IEC dedica molts esforços a la llengua catalana, ni optimistes, perquè
a Perpinyà, Alacant o València, a moltes ciutats, a la classe mitjana, al carrer
reculem, i tenim una massa immensa d’immigrants que han arribat els darrers
decennis que no estem assimilant del tot. Tenim una cosa positiva, que és una
llengua viva, i com a llengua romànica per a molta gent d’aquest entorn lingüístic amb poc esforç es pot aprendre. Com a poble civilitzat no ens podem
imposar per la força i cal ser amables, però hem de ser molt i molt enèrgics
i procurar que el català sigui hegemònic, una paraula grega molt adequada.
Ser hegemònics no vol dir esclafar, però sí hem d’aconseguir que al nostre
territori sigui la llengua principal, no la cooficialitat, sinó la llengua principal;
ja ho és en alguns àmbits, però no n’hi ha prou.
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Pensadors
catalans
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Tots ells es van convertir en els agitadors culturals de la
catalanitat contemporània
38/

Josep Puig i Pla

Presentar destacats pensadors catalans contemporanis i repensar-los a dia d’avui. Veure què van dir en el seu
moment, al tombant del segle XX, i posar-los al
dia. Comprovar què en queda de les seves reflexions i com ens serveixen a la Catalunya actual.
Aquests han estat els objectius del cicle Pensadors catalans que s’ha dut a terme els mesos de
febrer i març passats al CaixaForum.
Marta Ràfols va encarregar a l’escriptor i periodista Antoni Puigverd el disseny i la coordinació
del cicle. Així, coincidint amb alguns aniversaris que s’han escaigut durant l’any (bicentenari
de Balmes, aniversaris de naixement i mort de
Maragall i Vicens Vives) s’han tractat aquestes
personalitats, a les que s’ha volgut afegir la referència a la Setmana Tràgica de 1909, els seus
condicionants i els seus efectes. El mateix Puigverd reconeix que no hi són tots els pensadors
més importants pel fet que s’havia de fer una
tria.
La convocatòria recordava que “tots ells van
assentar les bases d’una cultura i una societat
de la qual encara avui en som hereus, i es varen

Balmes, Pi i Margall, el Lerrouxisme
L’historiador Josep M. Fradera i el periodista i polític Manuel Milian Mestre parlant de Jaume Balmes van encetar les sessions, on sempre
hi havia dos participants que contrastaven el seu criteri. Fradera presentà
el vigatà com el gran pensador espanyol modern, inserit en els debats
entre carlisme/integrisme i liberalisme, que va saber formular una síntesi
entre catolicisme i liberalisme, entre fe i capitalisme, avançant cap al que
amb el temps seria la democràcia cristiana. Milian ho corroborà i evocà
de manera més personal com havia influït en el seu pensament i acció
política, a ell mateix i a Manuel Fraga.
Sobre el republicà federalista Pi i Margall el catedràtic Francesc de
Carreras digué que les seves tesis avui ja havien triomfat, en tant que
s’havia produït a Espanya una descentralització efectiva de tall tecnocràtic. El notari J. J. López Burniol el reivindicà com un gran intel·lectual,
però que no havia triomfat encara. Al seu criteri l’Estat de les autonomies
ha d’evolucionar més per encaixar les reivindicacions actuals i un reconeixement plurinacional, ja que si no s’anirà cap a la ruptura.
Del Lerrouxisme 100 anys després de la Setmana Tràgica el catedràtic
de la Complutense José Alvarez Junco va assenyalar com, malgrat tot,
va provocar que les minories que s’interessaven i participaven en política
es convertissin en uns grups més nombrosos i s’incrementés de manera
notable la participació electoral. El politòleg Ferran Sàez Mateu va alertar del perill de construir discursos populistes i del domini dels mitjans
de comunicació sobre el poble perquè poden ser llavor del totalitarisme
i del feixisme.

convertir en els agitadors culturals de la catalanitat contemporània per excel·lència”. El cicle va
voler analitzar des de la protesta contra les exigències del govern espanyol, fins a la idea del
“pactisme català”, el trànsit cap al liberalisme de
Balmes o les teories ibèriques de Joan Maragall.

Jaume Balmes

Francesc Pi i Margall
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Maragall, Vicens Vives

Després de Pujol

A Joan Maragall el coordinador Antoni
Puigverd el presentà com el gran ideòleg del
catalanisme tot i que segurament no s’ho havia
proposat. Digué que Maragall, el pensament
del qual es basa en l’idealisme alemany, i el
Modernisme van fer el pas del regionalisme
de la Renaixença al nacionalisme de la Lliga,
el trànsit de la cultura a la política. L’escriptor
Toni Sala exposà que els temes que preocupaven Maragall són actuals encara, el ser de
Catalunya, la relació amb Espanya, el plantejament ibèric, la implicació social en els afers
del país, els valors morals. I definí l’escriptor i
poeta com un heroi modern, que no s’expressa
amb l’acció sinó amb la paraula. El periodista
Enric Juliana parlà de com en Maragall idea
i actitud van molt lligades i com Catalunya i
Portugal sempre s’han sentit properes en contra del domini de Castella. Ho digué pocs dies
abans de la visita del president Cavaco Silva
a Barcelona.
“Encara som (i hem de ser) pactistes els catalans?” era la pregunta formulada respecte a
l’historiador Jaume Vicens Vives. Josep M.
Muñoz, director de L’Avenç, i la professora de
la URV Montserrat Duch van coincidir en la
permanència i actualitat del debat entre pactar
o no pactar Catalunya amb Espanya i les diferents formes d’influir des del nostre país en la
realitat estatal. També en valorar la confiança de Vicens en el paper dirigent de les elits
econòmiques, professionals i intel·lectuals de
cara a dibuixar un horitzó i construir o refer
el país.

El darrer dia fou dedicat a respondre la pregunta “Hi ha partits després
de la pròrroga noucentista de Pujol?” per part de l’assagista Francesc-Marc
Àlvaro i el mateix Puigverd. Aquest analitzà el resultat de les eleccions autonòmiques de 1980, amb la sorpresa del triomf de Jordi Pujol i l’èxit de Convergència, basat en una manera de ser dels catalans, un pensament senzill, el
catolicisme de base, per constituir un nacionalisme popular no elitista, popularista en diu, que tant podia acollir espanyolistes de dretes com nacionalistes
catalans. De l’altre pol de la política catalana, el PSC, Puigverd afirmà que
no se n’ha sortit de l’intent de fusionar les seves dues ànimes que té, la de les
classes mitjanes catalanistes i il·lustrades i la del cinturó roig procedent de la
immigració espanyola. Un repte que CiU no ha intentat. Afegí que ara no hi
lerrouxisme, hi ha una bossa important d’acatalanitat. O Catalunya agafa el
tren global o es provincianitzarà. Digué finalment que el president Jordi Pujol
va prorrogar el somni del Noucentisme, però que no l’ha renovat. Una CiU2 amb les mateixes bases no se’n sortirà avui, al seu criteri. Cal repensar el
Noucentisme, però no fer-ho a partir d’una base romàntica sinó a l’entorn dels
interessos econòmics del país (finançament, suport a l’economia productiva,
infraestructures, internacionalització).
Al seu torn F.-M. Álvaro començà definint el president Pujol com “el polític
més important del segle XX, però no un dels pensadors més importants”,
pel fet que és un polític. D’ell recordarem l’obra no el pensament, afirmà.
No creu que Pujol sigui noucentista perquè sobretot va construir, va fer obra
de govern. El seu nacionalisme no és basat en el romanticisme alemany de
Herder sinó en les idees del francès Renan (“la nació és el plebiscit de cada
dia”), que no tenen una aura romàntica. Veu Jordi Pujol, marcat per l’impacte
de la Guerra Civil, amb dues grans preocupacions o objectius: 1. reconstruir/
refer el país; i 2. evitar la repetició de la guerra. Remarcà la importància de la
frase “És català qui viu i treballa a Catalunya”, que no hauria dit mai un noucentista. Pujol va creure que la immigració s’havia d’incorporar a fer la nova
Catalunya, perquè volia sumar tothom a la nació, no pas restar. I digué que
Pujol no inventa res, copia i adapta. En el moment actual s’ha perdut la por a
la guerra civil i el divorci mental amb Espanya ha crescut. La Catalunya que
va pensar l’expresident ha canviat del tot: l’autogovern, l’economia, la immigració, els partits. Tot és diferent. Ara tot s’ha de fer nou, s’ha de reinventar.

Joan Maragall. Fotografia de Pau Audouard. 1903

Jordi Pujol. Fotografia de Josep Renalias
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Cap a la

Article publicat a La Vanguardia, 7 de juny de 2010

independència

Ferran Requejo, catedràtic de Ciència Política (UPF) i coautor de Political liberalism and multinational democracies, Routledge
2010. www.ferranrequejo.cat
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L’opció per la
independència
guanya pes en
l’opinió pública.
Com a organització
nacionalment
compromesa, crítica
i progressista, ara
mateix ens toca
constatar-ho, i
mantenir la nostra
aportació per a una
societat més justa,
lliure, desvetllada i
feliç.

Des d’una perspectiva teòrica, la
legitimitat de les reivindicacions independentistes compta avui amb un
arsenal renovat d’arguments a partir
dels valors mateixos de les democràcies liberals. I cal recordar que molts
estats s’han format històricament a
través de guerres, invasions, canvis
violents de fronteres..., això és, ben
lluny dels valors democràtics. Des
d’una perspectiva pràctica, la perspectiva de la secessió pot evitar-se
si s’estableixen models de caràcter consociacional o de federalisme
plurinacional. Però en el cas espanyol, tot apunta a què ja han passat
els temps en què es creia possible
arribar a acords que acomodessin
constitucionalment els diversos col·
lectius nacionals que conviuen en
l’Estat. L’Estat autonòmic constitueix un fracàs flagrant en termes de
pluralisme. Avui estem immersos en
una profunda crisi econòmica i política. La primera acabarà per passar;
la segona està per quedar-se més
temps. Davant d’aquest panorama, a
Catalunya i al País Basc la independència esdevé un objectiu cada cop
més plausible. És un dels temes més
importants i decisius que una col·
lectivitat política pot plantejar-se. No
es pot deixar a la improvisació o a la
frivolitat d’anàlisis superficials i merament emotives. A continuació s’indica
un decàleg de factors que un moviment independentista ha de procurar
establir o mirar d’evitar.

Coses a establir

Coses a evitar

Una majoria social a favor de la independència. Aquest
és el factor clau. Implica una estratègia de les forces polítiques i de la societat civil per aconseguir aquesta majoria.
Cal aplegar sota un mateix objectiu als independentistes
convençuts i als independentistes estratègics (o instrumentals). La composició de la població de Catalunya és culturalment complexa. I és lògic que la independència desperti
recels ideològics i cert escepticisme pràctic en determinats
sectors socials. S’ha d’arribar a tothom amb la màxima
transparència i sense partir d’una suposada superioritat
moral.

L’independentisme emotiu de reacció.
Aquell que només respon a una agressió concreta (per exemple, la sentència del TC), però
que es dilueix al cap de pocs dies com escuma
de cervesa.

Un projecte transversal basat en valors, dades
empíriques i projecció de futur. Raons de pes a favor de
la independència no en falten, més aviat en sobren. N’hi
ha de caràcter econòmic (dèficit d’infraestructures; dèficit fiscal català del 10 % del PIB –un autèntic espoli en
termes comparats que rebaixa la competitivitat en el món
global–); raons de caràcter social (els índexs de benestar
d’una Catalunya independent podrien ser semblants als
de Suècia o Canadà); raons polítiques (augment de poder
d’autogovern i en l’escena internacional); raons de caràcter simbòlic, lingüístic, cultural, esportiu...
Un pacte entre les forces polítiques catalanes i de la societat civil favorables a la independència que reculli, no
només l’objectiu final, sinó les principals “estacions intermèdies” del recorregut. Un pacte obert a d’altres forces i
sectors socials. (A l’època de la revolució americana es
deia “United we stand, divided we fall”).
Un lideratge clar del procés que sigui identificable en
termes sòlids i creïbles, tant pels actors polítics nacionals
com pels internacionals.
Referèndum. És un instrument, no un fi en si mateix.
Previsiblement la seva organització serà cosa exclusiva
del Parlament i del Govern de la Generalitat. La legalitat espanyola no ho permetrà mai i, per tant, quan arribi
el moment, no s’haurà de fer a través d’ella, sinó malgrat
ella, tot comptant amb complicitats i observadors internacionals. S’ha d’organitzar amb el consens de la majoria de
les forces polítiques catalanes i quan hi hagi possibilitats
clares d’un resultat favorable a la independència.

L’independentisme adolescent, que vol
tenir-ho tot en el primer moment, però que es
mostra incapaç de calcular els costos de les
iniciatives i d’establir prioritats, aliances i estratègies a mig termini.
El minifundisme organitzatiu. El món independentista compta amb una miríada de grups
minúsculs, plataformes personalistes enfrontades, etcètera, que erosionen la imatge i l’eficàcia del moviment polític que defensen.
L’independentisme amb adjectius. La vinculació de la independència a què aquesta
vagi acompanyada d’adjectius com d’esquerres, ecològica, de mercat, etcètera. Això confon l’objectiu substantiu, la independència,
amb els aspectes a reivindicar un cop s’hagi
aconseguit.
Que el Parlament implementi iniciatives
populars de referèndums immediats que no
compten amb la necessària complicitat dels
partits catalanistes ni amb garanties d’èxit
electoral.
Un moviment en favor de la independència
representa un tema d’un gran gruix polític que
requereix compromisos sòlids en l’objectiu i
l’estratègia a seguir. També implica teixir aliances internes i internacionals i assegurar una
majoria social favorable. Tot això és possible,
però requereix professionalitat, optimisme,
raonabilitat argumentativa i racionalitat estratègica. En cas contrari, el procés probablement abocaria a una frustració col·lectiva
durant dècades.
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Les set plagues
de Mallorca
Rafael Miquel, advocat UGT-Balears
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A diferència de les plagues que Déu envià a Egipte per castigar l’encaparrotament del faraó, la majoria
de les que estan arrasant Mallorca són producte de la
mà de l’home, i també d’alguna dona. La plaga número
u: la crisi. Aquesta és mundial si bé amb característiques illenques pròpies. L’economia balear té una cosa
en comú amb els onsos. En temporada baixa, l’activitat
turística s’hiverna amb la circumstància agreujant que
cada cop la dormida s’allarga en detriment del temps de
vigília. La crisi ha afavorit aquesta tendència alhora que
ha servit d’excusa als empresaris per sotmetre les seves
plantilles a un efectiu i antisocial tractament de liposucció. D’altra banda, la debacle de la construcció en totes
les seves variants, afició dels mallorquins només comparable a l’assistència a fires i festes gastronòmiques,
ha deixat al carrer milers de treballadors i ha causat la
fallida d’una multitud d’empreses auxiliars.
La plaga número dos: la corrupció política. Només dos
exemples. A l’anomenat cas Scala, sobre malversació de
fons públics perpetrada a un organisme dependent de la
Conselleria de Comerç, es produïren dues innovacions
en el món de la corrupció. Una, la simplificació operativa mitjançant el procediment de posar directament mà
a caixa. L’altra, el dipòsit dels bitllets de banc producte
de l’apropiació dins una llauna de cola cao enterrada
en el jardí de casa a resguard de “madoffs” i estafadors
similars. La instrucció del cas Palma Arena juntament
amb la investigació del patrimoni de l’expresident del
Govern Balear i ex ministre d’Aznar, Jaume Matas, ha
posat de manifest dos fets extraordinaris. Com es pot
duplicar el cost inicial d’un velòdrom fins a un total de
voltant cent milions d’euros i ni tan sols aconseguir-ne
l’homologació per a fer-hi curses... de bicicletes. I com
es poden adquirir, i vestir, un palauet a Palma, una casa
al barri de Salamanca a Madrid i un apartament a la Colònia de Sant Jordi havent tret només uns pocs milers
d’euros del compte corrent.
Amb la plaga número tres, poca broma. Els dos darrers
atemptats mortals d’ETA els patírem al nucli turístic de
Palma Nova en la persona de dos guàrdies civils, un
d’ells mallorquí. Setmanes més tard, una successió de
bombes que feren explosió als banys de bars i restaurants de Palma acabaren amb la falsa creença que les
illes eren immunes a la barbàrie terrorista i contribuïren
a què el balanç econòmic de la passada temporada turística fos el més negatiu en molts d’anys.
La plaga número quatre, la inestabilitat institucional, neix com a conseqüència directa de la corrupció

política. Les tres institucions polítiques més importants de les Balears, el Govern, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma, les governen el PSOE i
el BLOC en minoria després d’haver expulsat tots els
càrrecs d’UM, devers dos-cents, fins a aleshores socis
a les tres institucions. La causa: la imputació d’alts càrrecs per fets ocorreguts durant la present legislatura
a conselleries governades per aquest partit. En el Parlament, en el Consell de Mallorca i a l’Ajuntament de
Palma el control el tenen els dos partits de l’oposició,
PP i UM, que actuen com a espasa de Dàmocles penjada sobre els caps dels governs del PSOE i el BLOC
a les tres institucions. Com es pot veure, un panorama
inquietant en uns temps on allò que menys necessita la
gent es viure en mans d’uns polítics les relacions entre
els quals són més semblants a una olla de caragols que
a una correcta governança institucional.
La plaga número cinc va venir de lluny. Fa unes setmanes, la natura volgué posar el seu gra d’arena amb
l’erupció inesperada del volcà islandès que paralitzà les
comunicacions aèries de pràcticament tot el continent
europeu. Quanta raó tenia el plorat Braudillard quan
digué que per a la fi d’una civilització tan globalitzada
com la nostra bastaria amb l’apagament dels mitjans de
comunicació i el col·lapse del transport que la mantenen
rodant. El fenomen volcànic n’ha estat un significatiu
exemple d’abast reduït. Les conseqüències cendroses
en xifres a les Balears es varen traduir en una pèrdua
de 100.000 turistes i 70 milions d’euros a més del “caos
aeroportuari que s’organitzà”, segons l’antinòmica expressió d’una autoritat local. La fragilitat del nostre model econòmic, tributari de les comunicacions aèries, es
va fer palesa per l’efecte de les cendres volcàniques en
forma d’un més que evident “efecte súperpapallona”.
La darrera plaga n’inclouria dues, la sisena i la setena:
el canvi climàtic i els grumers (meduses en mallorquí).
Sembla ser que l’encalentiment global ha produït una
pujada de les temperatures a les nostres aigües que propicien la proliferació i arribada a les nostres costes d’una
gran varietat de cnidaris, animalets marins proveïts
d’uns filaments urticants de conseqüències prou conegudes. Des del punt de vista econòmic: autèntics espantaturistes. La premsa ja ha informat de l’avistament de
dos grans bancs de meduses: un de les, diguem-ne, normals i un altre de les temudes caravel·les, les mateixes
que en anglès fan més honor a la seva perillositat per a
la integritat i la vida de les persones que tenen la mala
sort de topar-s’hi: portuguese ship of war.

societat

La UGT Aragó amb el Sàhara
La caravana solidària “UGT amb el Sàhara” s’emmarca en el
“Programa de desenvolupament en la República Àrab Sahariana Democràtica” que la Federació de Treballadors Agroalimentaris de la
UGT Aragó impulsa des de fa cinc anys i que manté tres zones de
producció agrícola en el desert del Sàhara. Les explotacions estan
finançades per la Conselleria de Serveis Socials i Família del Govern
d’Aragó i consisteixen en el manteniment de diverses infraestructures
(hivernacles, pous d’aigua, piscines per a reg...) per a l’explotació
agrícola en les dures condicions climàtiques del desert.
La caravana va començar el dia 6 a la ciutat de Jaca amb un acte
de lliurament dels dos vehicles tot terreny subvencionats per l’ajuntament. En l’acte van intervenir Enrique Villarroya, alcalde de Jaca,
Julián Lóriz, secretari general de la UGT Aragó, Felicidad Nieto,
regidora d’Acció Social de l’Ajuntament de Jaca, i Vicente Ubalde,
secretari general de la Federació Agroalimentària de la UGT Aragó.
L’endemà, els vehicles es van desplaçar a l’Institut d’Educació Secundària Lucas Mallada d’Osca i s’organitzà un “esbarjo solidari”
en l’entrada del centre, amb tallers de sensibilització en solidaritat
amb el poble sahrauí i l’inici d’una campanya de recollida de material
escolar. Després, el dia 8, en un acte en què participà la consellera de
Serveis Socials i Família del Govern d’Aragó, Ana Fernández, els vehicles es lliuraren a Fatma Sidi, delegada a Aragó del Front Polisari.
Els vehicles tot terreny es destinaran a les feines agrícoles d’explotació que la UGT Aragó gestiona a la localitat de Tifariti i a suplir la
manca de transport sanitari a la zona. Aquesta localitat, situada a uns
320 km de l’aeroport més proper, es troba en els anomenats territoris
alliberats, als quals gairebé no arriba l’ajuda humanitària. Tifariti, a més d’una zona estratègica –hi conflueixen les
fronteres d’Algèria, Mauritània i el Sàhara ocupat– és una ciutat símbol, perquè s’hi han esdevingut fets memorables
de la lluita d’alliberament del poble sahrauí davant l’ocupació marroquina.

La UGT Aragó i l’Institut Sindical de
Cooperació al Desenvolupament (ISCOD)
han organitzat una caravana solidària
amb el poble sahrauí que ha recorregut
les ciutats de Jaca, Osca i Saragossa.

Una mica d’història
1886. Acaba la guerra hispano-marroquina amb la victòria espanyola.
16 d’octubre de 1975. Declaració del Tribunal Internacional de Justícia de les Nacions Unides que ratifica els plans de l’ONU
del dret del poble sahrauí a l’autodeterminació.
6 de novembre de 1975. Marxa verda del Marroc per evitar el referèndum.
14 de novembre de 1975. Es firmen els acords de Madrid. Espanya transfereix al Marroc i Mauritània l’administració del Sàhara Occidental però no la sobirania.
27 de febrer de 1976. El Front Polisari proclama la seva independència i constitueix la República Àrab Sahariana Democràtica
(RASD), i s’inicia una guerra d’alliberament contra el Marroc i Mauritània. Davant la invasió de l’exèrcit marroquí, gran part dels
sahrauís fugen cap al desert. Algèria els cedeix un territori a la zona de Tindouf, on s’estableixen els campaments de refugiats.
1979. Mauritània, derrotada, firma la pau amb el Front Polisari.
1980. Marroc comença la construcció del “mur de la vergonya”, més de 2.000 km de mur defensiu amb búnquers, tanques i
camps de mines.
1991. Es firma l’alto el foc amb el Marroc, afavorit per l’ONU, i s’estableix la Missió de les Nacions Unides per al referèndum en
el Sàhara Occidental (MINURSO). L’actitud obstruccionista del Marroc ha provocat el continuat endarreriment del referèndum.
La seva estratègia per impedir la legítima aspiració del poble sahrauí va acompanyada d’una sèrie de pràctiques violatòries
dels drets humans (tortures, desaparicions...).
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Els argentins catalans,

pel Bicentenari i per Catalunya

José Luis Moreno Baez, president de la Coordinadora d’Entitats Argentines a Catalunya
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En el marc de les celebracions pel Bicentenari Argentí de la Revolució de Maig de 1810, la Comissió ArgentinoCatalana d’Homenatge al Bicentenari ha programat tot un seguit d’activitats culturals que han de servir per difondre la
participació catalana en aquella gesta alliberadora, i en la història argentina fins avui. Rescatem i projectem cap al futur
el que significà aquella Revolució truncada en quant a la lluita per canviar les coses, la utopia a realitzar, la passió i el
lliurament de llurs millors homes i dones per assolir la llibertat més àmplia. I el que significà com a rebuig a la dominació, la injustícia, els privilegis, tot lluitant contra l’esclavatge i la tortura i en defensa de la identitat, quelcom que els
catalans tenien i tenen prou clar. Ens volem protagonistes per, tot recollint les banderes d’una història viva, traduir les
velles esperances en fets d’avui i de demà, perquè la recuperació del passat és un instrument poderós per a la creació de
la identitat històrica i cultural de les nacions. La celebració del Bicentenari és una oportunitat de conciliació per pensar
en el futur de la nostra pàtria.

Els catalans i la
independència argentina
La Revolució de Maig de 1810 és l’inici d’un procés
d’independència de la corona espanyola que cristal·litza el 9
de juliol de 1816 en el congrés reunit a San Miguel de Tucumán. Quan el 13 de maig de 1810 es confirmà que les tropes
napoleòniques havien envaït Espanya, un grup revolucionari (Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Nicolás Rodríguez
Peña, Juan José Paso, Antonio Luis Berutti...) va promoure
un Cabildo Obert, destituí el virrei Cisneros, i organitzà la
Junta Gobernativa Provisoria del Río de la Plata (Junta de
Mayo), el primer govern autònom del que seria la futura República Argentina, format per nou membres, dos dels quals
eren catalans (Domènec Matheu i Joan Larreu) i que com
d’altres, com Blai Parera, Felip Sentenac i Gerard Esteve,
homes oriünds de Catalunya foren promotors destacats del
moviment independentista que s’involucraren amb llurs paraula, fortuna, exemple i quefer polític juntament amb homes i dones nascuts al Riu de la Plata per emprendre el camí
de llibertat. Els Minyons Catalans mereixen una menció
especial en la història argentina: eren una companyia militar
de voluntaris formada per uns cent cinquanta joves catalans
residents al Virregnat del Riu de la Plata que s’autoorganitzaren i que van participar decisivament en l’alliberament
del Buenos Aires ocupat pels anglesos en les invasions de
1806, 1807 i 1809. La investigadora argentina Cristina Ambrosini recupera les paraules del general Mitre: “Les guerrilles catalanes foren les que fonamentalment permeteren
l’expulsió dels anglesos, de forma molt específica en 1806”.
Porta d’entrada gloriosa a la independència argentina i de
tota l’Amèrica espanyola. La Companyia de Minyons Catalans d’aquell 1806 estava comandat per Rafael Bofarull,
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Cabildo de Buenos Aires, on se celebraren les deliberacions l’any 1810

Josep Grau, Cristòfol Salvanyac i Jaume Ferrer, finançats
pel comerciant català Miquel Antoni Vilardebò. Pel que
fa a l’alliberament de Buenos Aires de 1807, la 3a companyia de Minyons, amb la inclusió dels Voluntaris Urbans
de Catalunya, comandada per Jaume Llavallol, recuperà
Barracas, Miserere, el Retiro i la Plaza Mayor. En aquest
cos de Voluntaris Urbans, com a oficials hi havia Joan
Larreu (Balaguer, 1782) i Domènec Matheu (Barcelona,
1766). A partir dels fets revolucionaris de 1910, Matheu
fou vocal de la Primera Junta i Larreu (per error feren
constar Larrea) fou president de l’Assemblea de l’Any
XIII. Destacava també Josep Antoni de Capdevila, comerciant, membre del Cabildo i alferes de les milícies
ciutadanes. El també català Josep Milà de la Roca estengué la capitulació als anglesos vençuts en els carrers de
la ciutat. Alguns d’aquests homes ferien seva, pocs anys
després, la causa independentista i fins i tot arribarien a
treballar a prop del general Belgrano, un dels pares de
la pàtria.
L’organització i el mètode de lluita dels catalans corresponia a la d’una infanteria lleugera, de llarga tradició a
Catalunya, i destacava per la seva gran mobilitat, l’aprofitament adequat del terreny i una gran rapidesa i implacable contundència en les seves accions d’atac. Aquest

model no era nou, i apareix perfectament documentat
en la història de la Catalunya medieval i moderna. Entre
els segles XIII i XV, companyies similars amb el nom
d’almogàvers obtingueren per a la Corona de CatalunyaAragó els territoris de Sicília, Sardenya, Atenes i Neopàtria. Entre els segles XVI i XVIII, companyies hereves
d’aquestes, combateren amb el nom de Miquelets en la
Guerra dels Segadors (1640-1652) i en la Guerra de Successió (1705-1715).
Aquests fets, i molts d’altres, ens il·lustren fins avui
que la relació entre Argentina i Catalunya començà, en
època contemporània, de bona manera, i que el coneixement de la història és imprescindible per entendre la
universalitat dels conceptes de llibertat, independència,
solidaritat, igualtat, dignitat i justícia, entre d’altres. Fa
200 anys, aquells catalans es feren pròpia la nova terra
del Plata, les seves lluites i els seus somnis, i es tornaren indispensables i pròdigs catalans argentins. Avui, els
argentins catalans establerts i enamorats d’aquesta noble
terra estem disposats a aportar el nostre gra de sorra per
aconseguir una societat més justa, inclusiva, lliure, solidària, amb igualtat d’oportunitats, digna de ser llegada als
que l’habiten, la societat catalana del segle XXI.
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Entrevista a:

Josep M Solé i
Sabaté, historiador
L’imaginari col·lectiu simbòlic
està basat en la història

Rosa M. Puig-Serra i Joan Guàrdia
Fotografia: Isidre Tiana

Josep M Solé i Sabaté (Miralcamp, Pla d’Urgell,1950).

A “Revolució i esperança” hi ha tot un recull d’experiències personals que són realment emotives.
Has volgut fugir expressament de judicis i interpretacions. És un treball d’inqüestionable valor,
però amb un enfocament insòlit en la teva extensa bibliografia. D’on neix la idea?
Em crida l’atenció l’ésser humà. Sóc d’un poble del Pla
d’Urgell, on hi havia dos bars, el de dretes i el d’esquerres.
La canalla nascuda als anys 50 ja entràvem a tot arreu. Em
cridava molt l’atenció, el què parlaven de l’Ebre, al voltant
de l’estufa. Tots hi havien estat. Alhora jo no acabava d’entendre com el meu pare era contrari a tantes coses. Era un
home catòlic i catalanista, mestre d’escola, havia estat a la
quinta del biberó i tenia metralla a la cama. Aquesta ha estat
una pregunta constant, com és possible tot el que va passar?
I quan més hi entro més m’adono de les circumstàncies de tothom, d’una societat molt contradictòria on la gent tenia
moltíssima personalitat. Tots aquests anys treballant temes de guerra i postguerra m’han permès trobar gent amb personalitats increïbles.

És un prestigiós especialista en historia contemporània, en particular del període de la Guerra Civil. Catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha publicat nombroses monografies i ha dirigit estudis sobre el conflicte. Va ser el primer director
del Museu d’Història de Catalunya i, actualment, és el director
científic del Consorci del Memorial dels Espais de la Batalla de
l’Ebre. Últimament ha publicat el llibre Revolució i esperança.
Els últims testimonis de la Guerra Civil, onze converses amb
supervivents, personatges de filiacions polítiques, oficis i procedències diverses que donen una visió polièdrica del drama
de la guerra.

Fa una mica de basarda fins a quin punt els joves ignoren la nostra història més propera
Això passa a tot arreu. No ens hem d’escandalitzar. La història té un procés molt llarg fins que s’acaba consolidant en
el coneixement. S’ha d’aprofundir en l’ensenyament de qualitat per a tothom i utilitzar molt més aspectes que fins ara
no utilitzem, com ara els mitjans de comunicació i les noves tecnologies. Però vaja, també la història massa vegades
s’ha explicat de manera complicada i avorrida.
Pot haver-hi també una malfiança cap als historiadors, perquè malgrat dir-se científics, poden
interpretar els fets segons la seva ideologia? La mateixa Guerra Civil, per exemple, és encara un
conte de bons i dolents que canvia segons qui l’explica?
El pitjor enemic de la història és l’ideologisme. La història ha d’explicar els fets tal com es van produir. Cada vegada
més anem cap a una interpretació de la història on el maniqueisme de bons i dolents s’està obviant, s’està superant.
Tenim més distanciament, més objectivitat. La història que s’ha produït a partir dels anys setanta, malgrat alguna
excepció, té un criteri excel·lent. La historiografia catalana viu el seu millor moment.
Què en penses dels qui demanen que no es parli de la Guerra Civil ja que això pot reobrir ferides
molt doloroses. Diuen que cal mirar cap al futur.
És indiscutible que hem de mirar cap al futur, però la història és passat i present. La majoria dels elements de l’imaginari col·lectiu simbòlic pel que fa als valors socials, culturals i fins i tot polítics que tenim està basats en la història.
Ben cert que hi ha aspectes de la història que són dolorosos de saber, però, conèixer-los rigorosament és la forma de
superar-los. Hi ha dos aspectes bàsics de la funció de l’historiador: ha de ser honest i veraç per més dolorós que sigui.
Es pot parlar de la Guerra Civil sense dramatisme, o apassionament? Veiem com, encara ara, fins i
tot des d’una tercera generació, el debat s’encén.
Tàcit ja deia que les ferides d’una guerra civil són molt profundes i que impacten tres o quatre generacions. A més,
la guerra no s’acaba l’u d’abril de l’any 1939. Vénen 40 anys de dictadura sanguinària que marca generacions. Això
explica que la gent visqui amb intensitat i amb una profunda afectació anímica els fets. És lògic perquè molt poques
vegades a la història de la humanitat hi ha hagut tan compromís i tanta implicació de tota la societat en un fet cabdal.
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La “transició” de la dictadura a la democràcia va “consagrar” el
perdó. Va ser fictici?
Es poden discutir aspectes de la transició, però crec que en relació a intentar superar el conflicte, déu ni do! Aquestes ganes de perdonar, que no pas d’oblidar,
va néixer més de la base de la gent que dels propis polítics. Es va tenir sentit
comú. S’han de reconèixer els mèrits d’aquelles persones que, havent estat a
banda i banda, es van trobar i es van donar la mà al Parlament espanyol i al
Parlament de Catalunya. Va ser molt simbòlic. En referència a l’oblit, o a la
memòria esbiaixada, amb el Memorial Democràtic i gràcies a les forces polítiques i al consens al Parlament de Catalunya, s’ha superat.
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El pitjor enemic
de la història és
l’ideologisme.
La història ha
d’explicar els
fets tal com es
van produir

Un dels aspectes més colpidors del llibre és comprovar com
afecta la guerra a la gent senzilla que es troba enmig d’un conflicte que no ha provocat i que no controla gens ni mica. Fins i
tot, persones que acaben participant-hi activament, veuen com els
esdeveniments els superen àmpliament.
Tothom sap que ha viscut un període extraordinari. És per això que trobem que tanta gent escriu dietaris o memòries
que deixa als seus néts, on explica la seva experiència. Saben que han viscut una de les revolucions més insòlites de
la història de la humanitat. Això té una carrega vivencial enorme. El periodista anglès John Langdon-Davies, un dels
pocs que va fer cròniques de la Guerra Civil, a les seves memòries ens diu que la revolució és un gran afrodisíac. He
conegut gent que m’ha dit: “tu no saps què és, amb 20 anys, baixar per la Rambla amb un fusell màuser i ser l’amo
del món. Després, a la vida, mai m’he sentit tan important”. També he sentit: “tu no saps el què és veure nanos que no
saben on van i no saben res de la complexitat de la vida, amb un màuser a les mans, i amb capacitat de fer-ho tot. A mi
em causava pànic i terror pensar cap a on aniria tot allò”. S’entén perfectament allò de les passions desbordades que
deia Pere Calders. És el que es va viure.
S’ha investigat prou sobre les activitats de la FAI?
Sovint es parla de la CNT-FAI, però els cenetistes desconfiaven molt de certes actuacions de la FAI. Hi ha moltes
inculpacions a faistes de barbaritats que es varen produir els primers mesos de la guerra. Els propis responsables de
la CNT i la Generalitat ho varen investigar Es pot dir que la FAI és una organització que no controla la gent més enllà
de l’esperit de la llibertat i la revolució. Aquesta manca de control va permetre que hi entressin persones de tota mena
i condició; els que hi van anar amb bona fe fins a autèntics malvats. Tots els de la FAI eren així? No, però si és veritat
que la FAI possibilitava una llibertat d’actuació que explica algunes de les coses fetes: la conseqüència és que la gent
identifica la FAI com la violència o els fets delictius i la criminalitat.
No hi ha una visió excessivament romàntica del paper de Catalunya en relació a la guerra i la dictadura franquista? Hem volgut creure que hi va haver una actitud general de resistència. Però hi
havia un franquisme social molt important.
Quan esclata la guerra, a Catalunya molta gent se’n va a l’altra banda, amb els franquistes. Els carlins i gent moderada
o que creu que la seva vida corre perill, petits empresaris, persones missaires... Alhora hi ha una frase que pronuncien
alguns dels que es queden molt significativa: “sort que en Franco va arribar i desgraciadament no se’n va anar”. La
gent vivia atemorida i estava decebuda, hi havia bombardeigs, patien fam, i els fills morien al front...; volien que tot
això s’acabés. No es pensaven que el franquisme es convertiria en una dictadura sagnant. L’Església també hi juga un
gran paper. Hem de pensar que poques vegades a la història de la humanitat s’han matat tants religiosos i en tan poc
temps com a Catalunya, molts més que a la resta de l’estat. Tot això crea un coixí ideològic. Això crea un franquisme
sociològic que dura fins als anys 50.
Com i quan canvia la percepció?
A partit del 52 o 53, ja comença a decaure perquè la gent s’adona que el franquisme és el problema i que no ha estat
cap mena de solució, fins i tot per a la gent moderada, d’ordre. Comparen la situació amb la resta d’Europa, veuen la
persecució en contra del món del treball, l’explotació laboral, veuen la persecució cultural i política, aquella mena de
grisor... El franquisme té el poder, l’exèrcit i els principals òrgans econòmics, representa el nacionalisme espanyol
més extrem, però a Catalunya no té la iniciativa política. Als anys 60 o 70 ja trobem molt poques persones que ens en
parlin bé. Recordem que, a l’any 64, ja miràvem com una cosa estranya, aliena, la campanya “25 años de paz”. Tot i
així, hi havia molta por. A més va anar acompanyat del “desarrollismo” econòmic; la gent se’n surt i fa un salt econòmic que no es pensava. El Pla d’estabilització de l’any 59 és clau. Als anys 70, el sistema no té gaire conflictes socials,
els té polítics. D’altra banda, fins i tot els catalans franquistes, els que es varen sumar als vencedors, els que a la postguerra van abusar dels treballadores i varen fer grans fortunes, van haver de dimitir com a classe social, de dirigents,
de llengua, de cultura, de participació política i de ser referents de la ciutat. Es va trencar la continuïtat econòmica i
social, es va haver de renunciar a les institucions pròpies..., tot plegat va comportar la desfeta del país. En aquest sentit,
tothom a Catalunya va perdre la guerra, o tothom va perdre alguna cosa a la guerra

Memòria
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un compromís poètic
i cívic
Poeta civil, cronista d’absències, seua
és la llum, fins i tot precipitat en les
ombres

Per a la rehabilitació i la reparació de la memòria del
poeta Miguel Hernández, la família, amb la col·laboració
de la Comissió Cívica d’Alacant per a la Recuperació de la
Memòria Històrica, ha presentat una sol·licitud de reparació
i reconeixement personal del poeta injustament condemnat,
basant-se en l’article 4 de la Llei 52/2007 de la memòria
històrica. Alhora, ha sol·licitat al Tribunal Suprem la revisió
i l’anul·lació total de la sentència de pena de mort que li va
ser imposada en el Consell Sumaríssim 21.001, perquè la
seua innocència siga reconeguda de forma pública, jurídica
i oficial. Les nostres organitzacions donen suport a aquesta
reivindicació. Expressar l’agraïment a la Lucía Izquierdo i en
Paco Escudero per les facilitats per disposar de les fotografies
i, en nom de l’autor, a la Lola Cayuela pel seu treball de síntesi
del text.

Enrique Cerdán Tato, Premi
de les Lletres Valencianes i
membre del Consell de Cultura
de la UGT del País Valencià
Fotografia: cedides pels
hereus de la família
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L’escapada

Primer poema en captivitat

Geografia de
presons

Abril de 1939. Quan
Miguel va arribar a aquell
poble, la primera cosa
que va fer va ser aconseguir quelcom de menjar i
unes espardenyes. Estava
famolenc i esgotat. Se sap
vulnerable. Les circumstàncies li són adverses i les
ajudes en què confiava, es
van esfumant. Ja només li
queda l’atzarós refugi del
Portugal salazarista.

En la Vila de Rosal de la Frontera el dia 4 de maig: Es
fa comparèixer al detingut, el que diu ser i anomenar-se
Miguel Hernández Gilabert, de vint-i-huit anys, casat
en la que va ser zona roja, de professió escriptor i que
va ser lliurat en aquest lloc fronterer, per la Policia
Internacional Portuguesa. Aviat el lliuren a les autoritats
espanyoles que reben l’habitual recompensa de cinc
pessetes. Angoixat a preguntes sobre les seues amistats
literàries, esmenta en Federico García Lorca, tot advertint
els agents que tinguen atenció perquè no es repetisca el
cas de García Lorca que va ser executat ràpidament. Els
policies conclouen: “Per tant, cal pensar que aquest individu ha estat, en la que va ser zona roja, almenys un dels
molts intel·lectualets que exaltadament ha portat les masses a cometre qualsevol classe d’abusos, sinó no és que
ell mateix no s’hi ha lliurat”. L’atestat ocupa les primeres
pàgines del “Procediment sumaríssim d’urgència núm.
21.001”, seguit contra el poeta i pel qual se’l condemna a
la pena de mort, segons sentència dictada el 18 de gener
de 1940, dia en què es va celebrar la vista del consell de
guerra. Aquest procediment i l’expedient carcerari van
ser localitzats, en el Tribunal Militar núm. 1 de Madrid,
i en el Centre Penitenciari de Fontcalent d’Alacant,
en 1990. Va ser víctima d’humiliacions i pallisses; els
seus crits constitueixen un testimoni públic. Durant els
dies que va passar en Rosal de la Frontera, va rebre la
inestimable ajuda de l’esposa del seu company de cel·la.
Agraït per la seua generositat, Miguel Hernández li va
escriure un poema que encara s’ignora on para.

Des de la seua detenció, en maig,
es va iniciar una severa geografia
carcerària, l’última el Reformatori
d’Adults d’Alacant. El 29 de juny de
1941, deia “sóc un pres turista”. Nou
mesos després, Miguel Hernández
mor en la infermeria de la presó
d’Alacant, a les 5.30 de la matinada
del 28 de març de 1942.

Retrat als 14 anys
Retrat, amb dedicatòria a Josefina
A la Universitat Popular de Cartagena,
convidat per l’escriptora Carmen Conde.
Estiu de 1933
Retrat de l’expedient carcerari
Amb Antonio Aparicio i Juan Arroyo a Barcelona. Gener de 1937

Versos com a pans

De príncep a cabrer

Miguel Hernández Gilabert va
nàixer el 30 d’octubre de 1910, a
Oriola. I els seus primers versos
impresos, Pastoral, el 13 de gener
de 1930, també a Oriola, en el
setmanari catòlic El Pueblo de
Orihuela. A partir d’eixe moment, serien freqüents les seues
col·laboracions en aquella revista
i en altres publicacions oriolanes,
de distintes tendències estètiques i
ideològiques. Però és, sens dubte,
Carles Fenoll, forner, veí de Miguel i poeta també, qui l’encoratja
i li confia una atenció fraterna, i
qui en el seu forn aplega sovint un
grup de joves escriptors, artistes
i estudiants, com ara Ramón i
Gabriel Sijé. Un molt variat grup
de joves de molt diversa extracció social i econòmica, en una
Oriola tradicional i conservadora,
en aquells anys de mudances
polítiques: la dimissió del dictador
Primo de Rivera, els dels governs monàrquics, les aspiracions
republicanes i progressistes, i un
moviment obrer sòlid i imparable.

Quan Miguel Hernández va arribar al món, Oriola
era una randa de tintes roges, d’aromes d’encens i
mel, de campanes i misteris gojosos, de ramats de
peüngla esberlada, de dàtils i confitures de clara
d’ou batuda amb canella, de palmes i estampes
evangèliques, d’un Gabriel Miró assetjat pels
jesuïtes, d’hortes fèrtils pels cabals del Segura, de
trobadors que improvisaven picardies o devocions
marianes, segons pintara el repte, segons pintara el
rés. El món era també un pare autoritari i distant,
i era un tall implacable en la trama urbana: d’ací
cap enllà, la noblesa provinciana i decadent; els
oligarques hereus del cacicat de la Restauració; la
polida jerarquia eclesiàstica: canonges i doctors
en Teologia; la burgesia mercantil, acomodada i
pretensiosa, amb els seus lletrats i registradors de
la propietat, en el privilegi del Casí oriolà. D’ací
cap a un altre allà, arraconat en la serra, mossos, menestrals, modests botiguers i venedors a
domicili. En una Espanya d’elevat índex d’analfabetisme i amb una escassa escolarització, Miguel,
gràcies a la mediació de son pare, va tenir accés a
l’ensenyament primari que s’impartia en l’escola.
Però en 1925, quan encara no ha acabat el primer
curs de batxillerat, son pare el requereix per al
negoci familiar, que travessa moments difícils, i li
encomana el pasturatge del ramat de cabres. Però
l’adolescent pastor-poeta és voluntariós i amb una
vocació definida i nítida escriu versos amb soltesa,
llig tot el que pot, sense mètode ni cap orientació.
Amb Canto a Valencia obtindrà l’únic premi de la
seua vida, a Elx, que es publicaria poc després de
proclamar-se la República, el 15 d’abril de 1931,
en la revista Destellos, on hi ha Ramón Sijé, amb
qui ja s’havia consolidat l’amistat.
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L’octava, amb
la fam entra

El gallo crisis

Replegueu aquesta veu

Però la seua prolongada i
adversa estada a Madrid
no ha sigut debades.
Miguel ha assimilat
l’amarg aprenentatge, i ja
sap com ha de procedir. Dóna carpetada al
seu immediat passat i
es planteja un projecte
més rigorós, signa el
contracte del seu primer
llibre Perito en lunas,
que apareixerà al gener
de 1933. És un exercici
brillant i hermètic, i que
evidencia un major i més
profund coneixement del
llenguatge i de la tècnica.
El seu primer llibre el
signa, com ja havia fet
altres vegades, amb el
segon cognom matern, és
a dir, Miguel Hernández
Giner. Però va passar
quasi inadvertit; Miguel
es decep.

Alehores, Miguel s’entrega a una producció lírica
abundant, audaç i suggestiva. De tan apassionada
etapa, eixiran composicions per a El Gallo Crisis i
El silbo vulnerado, poemari que presenta al Premi
Nacional de Literatura sense èxit. Expressa els seus
primers poemes amorosos, ha conegut i s’ha enamorat
de Josefina Manresa; eixe any, ha tornat a Madrid, on
inicia les seues relacions amb Pablo Neruda, Vicente
Aleixandre, Rafael Alberti, i tanca amb Bergamín la
publicació, en Cruz y Raya, de Quien te ha visto y
quien te ve y sombra de lo que eras. S’introdueix en la
vida literària de la gran ciutat, i n’observa les transformacions socials i ideològiques. Els esdeveniments
revolucionaris d’octubre li propicien una cosmovisió
de la realitat, i despunta una consciència capaç de
situar-lo en el costat que li correspon. En la Casa de las
Flores del cònsol xilè a Madrid, Pablo Neruda, coneix
María Zambrano, Luis Cernuda, Luis Felipe Vivanco,
María Teresa León... Visita a Vicente Aleixandre i entre
ambdós s’estableix una transparent amistat; coneix,
per fi, a Juan Ramón Jiménez; treballa amb Enrique
Azcona i José Antonio Maravall, en les Missions
Pedagògiques; i aconsegueix que José María Cossío
l’empre de secretari particular en l’Enciclopedia Los
Toros, que prepara Espasa-Calpe. En aquest procés,
es distancia de l’àmbit rural i levític d’Oriola, i de la
tutela de Ramón Sijé, i participa en una concepció de
la cultura gens ornamental, més profana i fins impura.
En aquestes convulsions històriques i personals, està
l’origen del seu drama en prosa Los hijos de piedra. La
seua producció teatral experimenta un canvi radical a
partir de juliol de 1936, quatre breus peces escrites en
1937, de caràcter didàctic i propagandístic. Miguel va
viatjar a Moscou i altres ciutats russes, via París i Estocolm, com a membre de la delegació de la República
espanyola, invitada al V Festival de Teatre Soviètic.

Ramón Sijé va morir el 24 de desembre
de 1935, als 22 anys d’edat. Miguel va
saber la notícia, dos dies després, per
Vicente Aleixandre. La pena, la tristesa i la ràbia el commocionen. D’eixa
commoció, s’alçaria, com d’un cataclisme, un dels monòlits de versos més
lancinants i memorables de tota la lírica
espanyola: la Elegía, a Ramón Sijé, que
va publicar en la Revista de Occidente i
que va incloure, en l’últim moment, en El
rayo que no cesa. No dubta a enrolar-se
voluntàriament en el 5è Regiment i en la
fitxa d’allistament consta que procedeix
del P.C. (Partit Comunista); disposem de
testimonis, orals i alguns escrits. Miguel
no es concedeix treva ni esquiva el perill,
va i ve d’un a un altre lloc, i desplega una
activitat frenètica: en les trinxeres, braç a
braç, amb els milicians; en els seus recitals, en el clamor del seu vers, en les seues
intervencions en Altavoz del Frente, en les
pàgines de revistes, i així és com blinda
una poètica combativa i bel·ligerant.
En el consell de guerra, reunit el 18 de
gener de 1940 per veure i fallar la causa
21.001 que pel procediment sumaríssim
d’urgència es va seguir contra el processat Miguel Hernández Gilabert, es
considera provat, entre altres coses, que
“es va incorporar en els primers dies de
l’Alçament Nacional al Cinquè Regiment
de Milícies, passant més tard al Comissariat Polític de la primera Brigada de xoc”.
El mateix dia de la vista se’l condemna a
mort.

A la muntanya d’Oriola. 1934
Tot arengant les tropes en el
front d’Extremadura. Maig de
1937
Inauguració de la plaça Ramón
Sijé a Oriola. Abril de 1936

He poblat el teu ventre d’amor i sembra

Cèrcol d’absències

Miguel Hernández i Josefina
Manresa contrauen matrimoni civil
el nou de març de 1937, i el 19 de
desembre següent naix el seu primer
fill: Manuel Ramón. Al setembre, es
publica el llibre Viento del pueblo en
Ediciones “Socorro Rojo”, a València, dedicat a Vicente Aleixandre. És
la més vibrant i autèntica aportació a
la poesia social i revolucionària, fins
i tot considerant la seua procedència
dispersa i la seua diversitat mètrica.
El revers d’aquesta polifonia serà El
hombre acecha, la seua segona i última obra de guerra, dedicada a Pablo
Neruda. Quan les tropes franquistes
van ocupar València, van polvoritzar
les capelles del poemari, a punt per
a la seua enquadernació, però per
fortuna en van poder rescatar alguns
exemplars que han permès posteriorment editar-lo en la seua integritat.
Abans de la derrota republicana, Miguel i Josefina pateixen la dolorosa
pèrdua del seu fill, el 19 d’octubre de
1938, amb deu mesos de vida. El 4
de gener de 1939, naixerà el seu segon fill, Manuel Miguel, destinatari
de tant amor i cebes, en aquell temps
de privacions, presons i represàlies.

Enmig de tanta desolació i abandó, Miguel
es desposseeix de tota retòrica i sacralització, de tot vincle apologètic, de qualsevol
mimetisme expressiu, de qualsevol recurs
fulgurant, i aconsegueix la culminació de
la seua obra lírica més elevada i personal
en el Cancionero i romancero de ausencias. Queden l’adversitat, l’experiència,
la memòria i “la pròpia identitat que es
fa símbol, a través de la tercera persona
verbal -els enamorats, ell, ella-, de la
identitat social dels derrotats”. És cert que
va haver-hi intents per part d’alguns vells
amics i escriptors del règim d’auxiliar-lo en
les seues necessitats personals i familiars,
i fins i tot de traure’l de la presó sempre
que es retractara de la seua ideologia. Però
Miguel es va negar a qualsevol avinença. Només accedeix a la celebració del
matrimoni canònic que se celebra el 4 de
març de 1942: Miguel és conscient que el
civil que havien contret no té validesa en
l’Espanya del nacionalcatolicisme, i esposa
i fill poden quedar encara en un major desemparament. La salut del poeta empitjora.
En la presó d’Alacant, el metge li diagnostica una tuberculosi pulmonar aguda,
Miguel sap que la seua possible salvació
està en l’Hospital Penitenciari de Portaceli,
a València. I insisteix perquè es gestione
el seu trasllat. L’autorització arriba, encara
que massa tard: el 21 de març. Miguel
Hernández mor en la matinada del 28, a les
cinc i mitja. I no li poden tancar els ulls.
Poeta civil, cronista d’absències, seua és
la llum, fins i tot precipitat en les ombres.
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Reunió de Batec a Juneda (les Garrigues), l’any 1932

Batec,
memòria
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una revolució pacífica
de mestres

Javier Giménez Gracia (FETE-UGT Terres de Lleida)

El moviment sindical i la renovació pedagògica han
estat íntimament lligats des dels seus orígens i així ha
de continuar; és fonamental per avançar cap a una educació que garanteixi els principis de qualitat i d’equitat.
I el mateix pel
que fa al laïcisEl professor de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, Fernando Jiménez
me, al respecte
Mier, al llibre Batec. Historia de vida de un grupo de maestros, editat el 2007 per la
a l’alumne, al
UdL, ens explica com, a l’inici dels anys 30, la renovació pedagògica a les Terres de
treball cooperaLleida fou una realitat a través del grup Batec, definit pel pedagog Alexandre Galí
com “una revolució pacífica de mestres”. Batec s’organitza a casa de Ramir Vila,
tiu i al projecte
el mestre de Térmens (la Noguera), amb els mestres d’Alcoletge, Fermí Palau, de
educatiu. No us
Juneda, Salvador Ambrós, de Montoliu, Josep de Tàpia, i el de Puigverd de Lleida,
sembla un dePatricio Redondo.
bat ben actual?
L’activista de Batec i dirigent de la FETE-UGT, Dolors Piera, mestra de Bell-lloc

d’Urgell i Balaguer, abans de traslladar-se a Vilafranca del Penedès –on s’organitza
el grup Inquietud–, ens explica com eren les trobades dominicals dels docents, majoritàriament d’escoles rurals, el seu ressò social i el funcionament del grup: “Ens
rebia el mestre a la seva escola i ens explicava el seu treball i els seus problemes
pedagògics, als quals entre tots els assistents buscàvem solucions. (...)Retornàvem
als nostres pobles cantant i més animats que mai a continuar les nostres classes”.
Batec s’organitzava al marge de tot formalisme, sense jerarquies, sense afiliació,
sense quotes ni complicitats burocràtiques. Era un grup força heterogeni, sorprenent
en una època tan radicalitzada com la republicana; els docents batequistes tenien
diferències ideològiques importants –hi trobem catòlics, llibertaris, socialistes, comunistes–, superades per un interès comú: el nen. Així ho explicava Josep de Tàpia:
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“En Batec hi ha de totes les creences, de totes les ideologies possibles, demostrant que hi ha possibilitats d’una franca i lleial cooperació”. Mitjançant la revista Escola declaraven els seus fonaments ideològics: “un ideal: l’escola;
un sentiment: el nen; un amor: la vida; un amic: el mestre;
un company: el treballador”. En una de les primeres reunions, el setembre del 31 a Vilanova de la Barca, proclamaven la necessitat del treball en equip, amb projectes
educatius, per educar amb més coherència, i reclamaven
de l’administració els mecanismes que ho fessin possible.
Hi havia dos Batecs, un a la plana de Lleida i un altre
a Balaguer que reunia els mestres de la Noguera. A les
comarques dels Pallars també s’organitzà el grup d’ensenyants Renovació, liderat pel mestre de València d’Àneu,
Isidor Boix. A la trobada celebrada a Puigverd de Lleida
l’octubre del 33, es presentà la Cooperativa Espanyola de
la Impremta a l’Escola, on s’associaren els mestres que
bastien la seva tasca pedagògica en les tècniques del mestre francès Celestine Freinet, tot i que no tots els integrants
del grup eren freinetistes. Els pedagogs Decroly i Montessori també eren objecte d’estudi dels mestres de Batec.
En dos anys la Cooperativa s’estengué arreu Catalunya, i
també per Andorra, Osca, Burgos, Pontevedra, València,
Extremadura i Madrid. Mestres de l’entitat mantenien correspondència amb escoles de Rosario (Argentina), França,
Brussel·les, Suïssa, Txecoslovàquia, Bulgària, Hongria i
Romania. La Cooperativa publicava la revista Colabo-

ración i celebrà el primer congrés a Lleida, al juliol del
1934. Així ho descriu en el seu diari Lluís G. Bover, mestre a Vilanova i la Geltrú: “ El congrés, dins els límits de
la seva modèstia, ha estat quelcom tan gran que ha fet bategar el nostre cor amb entusiasme, que ha orejat la nostra
ment amb les brises del més pur optimisme... Em sento
orgullós de ser educador”. La segona trobada se celebrà al
juliol del 35 a l’Escola de Magisteri d’Osca, i el 3r Congrés de la Impremta a l’Escola i l’Assemblea General de
la Cooperativa es convocà del 20 al 24 de juliol del 36, a
Manresa, a l’escola Francesc Macià, però la rebel·lió dels
militars ho desbaratà tot. Aquells ensenyants van veure
com els tallaven el somni de fer realitat el projecte d’una
escola laica i democràtica i que respectés la consciència
de l’alumne.
El llibre del professor Jiménez Mier, tot seguint la tècnica del fitxer escolar de Freinet, presenta 100 fitxes-resum
amb informació de cadascun dels integrants del grup. En
llegir-les ens adonem que molts d’aquells mestres capdavanters de la renovació pedagògica: Ricard Barqué, Montserrat Parellada, Pepita Uriz, Ramon Costa Jou, Dolors
Piera, Lluís Aigé, Josep Alcobé, Josep Pach, Herminio
Almendros, Domingo Tirado, Ramon Costafreda, Josep
Barrull, Pere Garcia Lamolla..., constituïren a les Terres
de Lleida la Federació de Treballadors de l’Ensenyament,
la FETE, adscrita a la UGT, i alguns esdevingueren dirigents del sindicat a Catalunya i, més tard, també a l’exili.

memòria

Manuel Serra i
Moret: conciliar catalanisme i
Miquel-Àngel Velasco
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socialisme democràtic

Temps enrere ja vam parlar de Serra i Moret,
arran de diverses iniciatives públiques dels
companys d’Osona (col·loquis, visita al cementiri de Perpinyà...), però hi tornem, perquè forma part del reduït estol de figures de
referència de la Catalunya contemporània.

L’any passat es commemorà el 125è aniversari de la
naixença de Manuel Serra i Moret (Vic, 1884 – Perpinyà, 1963). Els actes de recordança, les exposicions
i les conferències a la vila natal i a Pineda de Mar, d’on
fou alcalde, van ser nombrosos. Serra i Moret fou un
intel·lectual cosmopolita dedicat a la política, seguidor
d’un ideari social i humanista que aplicà a la seva vida
amb absoluta i exemplar coherència. Una de les idees
fonamentals del seu pensament fou la de conciliar catalanisme i socialisme democràtic.
Les seves arrels renaixentistes –Josep Serra Campdelacreu, el seu pare, era un dels impulsors culturals
de Vic– i la freqüentació del seu cercle d’amistats catalanistes feren que els afanys patriòtics de Serra i Moret començaren a desvetllar-se ja a la seva infantesa,
al mateix temps que les inquietuds per la vida i la situació dels obrers, fets que plasma en diversos escrits
d’adolescència. En morir el seu pare, marxà a Amèrica
a estudiar i treballar. L’any 1903 a Mèxic, en plena dictadura de Porfirio Díaz, entrà en contacte amb la problemàtica empresarial i obrera i, actuant com a administraDiputats a corts de 1931 es reuneixen amb el president de la Generalitat
dor d’una factoria, plantejà un conflicte que derivà en
de Catalunya, Francesc Macià. D’esquerra a dreta: Pere Coromines, Jaume
Carner, Francesc Macià, Manuel Serra i Moret, Ventura Gassol (dret), Lluís
vaga salvatge. Dos anys més tard, a Nova York estant,
Companys i Amadeu Hurtado. (Fundació Pere Coromines)
Serra seguí la llei dels seus sentiments i s’integrà a la
comunitat dels treballadors, en unir-se a la manifestació
reivindicativa proletària que desfilava per la Cinquena Avinguda: “Vaig tenir ocasió de celebrar el Primer de Maig amb
el fervor solemne que posem en el ritu els que tenim una convicció i una fe”. L’estructura federal i el sistema democràtic dels EUA seran referents per al model d’estat projectat per Serra.
En establir-se definitivament a Catalunya, ingressa a la Unió Catalanista, de la mà del doctor Martí Julià, i arriba a
ser elegit vicepresident de l’entitat el 1915. Ambdós intentarien promoure un viratge de l’entitat cap al socialisme, a
l’estil del fabianisme anglès, però no reeixirien. La socialització de la terra és una de les conferències més celebrades
d’aquesta època, on conclou amb postulats radicals que hem d’inscriure en l’entorn i el moment perquè Serra no fou
mai un agitador de masses, sinó un polític reformista amb una reconeguda capacitat negociadora. La seva amistat amb
Julián Besteiro, l’estructuració federal del partit i la simpatia vers la qüestió catalana, entre altres raons, convidaren
Serra i Moret a ingressar l’any 1917 a la Federació Catalana del PSOE. En el IX Congrés fou designat membre de la
ponència que havia de redactar el nou programa del partit que propugnà el “reconeixement de les nacionalitats ibèriques”. Però, es distancià davant la sensibilitat cada vegada més minsa cap a les reivindicacions catalanes, fet que el
portarà a afirmar a través de les planes de El Socialista: “Catalunya està virtualmente perduda per a Espanya”. El 8 de
juliol de 1923, naixia la Unió Socialista de Catalunya, la junta directiva de la qual comptaria amb Manuel Serra i Moret

com a vicepresident. La ponència fundacional, redactada per ell i aprovada
per unanimitat per l’assemblea constitutiva, retrata l’entitat i resumeix el
seu ideari: gent de diferent ideologia i procedència; socialistes i primers defensors de la independència de Catalunya sobre la base de la socialització
de tota la riquesa universal; no nacionalistes, sinó com a catalans socialistes i com a socialistes catalans; invariablement al costat del treballador; i
incompatibles amb la violència: “Hem de fer confessió de la nostra fidelitat
a la doctrina que proclama que el fet econòmic és el determinant dels sentiments, costums i lleis que regeixen tot nucli social... Per virtut d’aquest
principi, ens confessem socialistes, i aplicant aquest principi a les coses
de Catalunya, ens proclamem socialistes catalans i a la vegada els primers
defensors de la seva independència, la qual volem establir sobre la base
segura de la socialització de tota la riquesa universal... La Unió Socialista
de Catalunya és, i no aspira a ésser altra cosa, la fracció catalana del socialisme universal... Ens ofendrà aquell que ens digui nacionalistes catalans.
No. Nosaltres no som nacionalistes. Som catalans, i per tant socialistes
catalans; com a catalans, socialistes, i com a socialistes, catalans”.
Quan a Frankfurt, el 28 de juliol del 1951, es va restablir la II Internacional, el Moviment Socialista de Catalunya, que encapçalaven Serra i Moret
i Josep Pallach, demanaran sense èxit l’admissió de l’MSC com a representant nacional de Catalunya. En el pròleg de la traducció del Manifest
Comunista en versió de Granier-Barrera, i respecte al sentiment nacional,
mentre Marx afirmava que els treballadors no tenien pàtria, Serra, lluny
de sumar-se al corrent que sostenia que tota manifestació de catalanitat
era burgesa, argumenta que ningú havia negat que no la poguessin tenir:
“Quan llegirà que els obrers no tenen pàtria se sentirà estamordit, però és
justament aquesta afirmació rotunda la que més pot fer-lo meditar en la
gran suma de veritats exposades en el Manifest Comunista. Perquè que
els obrers no tinguin pàtria no vol dir en cap manera que no n’hagin de
tenir. Quan una nova organització social haurà elevat les seves condicions
de vida, l’obrer podrà decidir quina quantitat d’afecció pot comprometre
en l’obra de crear i recrear pàtries i comunitats nacionals, aquesta funció
alterna de l’esperit que sempre ha estat i serà una deu molt fecunda de la
cultura humana. Mentrestant, l’obrer és un apàtrida i la brutal realitat ens
diu amb més eloqüència que el Manifest Comunista fins a quin punt és
certa aquesta declaració que els obrers no tenen pàtria”. I davant el triomf
de la revolució russa, que qualifica de prematura, Serra es reafirma en els
principis democràtics: “Aprendrem de la Revolució russa tot el que siguem
capaços d’entendre... Però, ara com ara, no abandonarem el culte de la
democràcia, ni renunciarem voluntàriament als nostres principis en benefici de cap dictadura... Els que creiem en el progrés incessant, els que concebem la vida com un gresol de purificació,
trobem en aquella realització “d’un home, un vot” un dels més estimables tresors que ha arribat a descobrir l’ànima
humana... L’exercici del poder ha d’ésser una funció exercida en forma natural i espontània com la cosa més normal i
segura de la seva existència”.
La vila de Pineda, d’on fou alcalde durant vint anys (1914-1934), salvant el parèntesi imposat per la dictadura de
Primo de Rivera, serà el camp d’aplicació dels projectes integradors de catalanisme i socialisme de Serra. L’escriptor
Riera Llorca, pinetenc d’adopció en tornar de l’exili, destaca: “... sempre, en el curs de la seva vida, Serra i Moret
va conciliar el nacionalisme català amb l’internacionalisme socialista. Fou socialista, dins les línies generals de la
Segona Internacional i directament internacionalista a partir de la seva catalanitat”. L’historiador Isidre Molas, actual
president del PSC, definí el pensament polític de Serra i Moret: “Diria que ell parteix d’un catalanisme progressista i
això es manté al llarg de la seva vida. Si agafem el que es considera el seu testament espiritual, Ciutadania Catalana,
de l’any 1957, resulta perfectament coherent amb les seves posicions inicials, el socialisme és vist sempre com una
conseqüència d’una activitat democràtica, catalanista i progressista i com una pràctica de la lluita dels treballadors. El
seu socialisme era pròxim a la idea d’un Welfare State (estat del benestar) a l’estil del laborisme anglès”.
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Barcelona, 1926-2006. Els pares provenen del Penedès. Josep Mata Virgili (18961934), hereu d'una antiga casa pagesa de
Saifores, és tècnic industrial. Àngels Garriga Martin (1898-1967), nascuda a Sant
Vicenç de Calders, és mestra del Patronat
Escolar de l'Ajuntament de Barcelona.
Marta Mata va al parvulari i a la primària
del Grup Escolar Baixeras i del Grup Escolar Pere Vila, amb els mestres Ángeles
Echávarri, Teresa Vila Arrufat, Pilar Rahola de Falgàs, Àngels Rueda, la mateixa
Àngels Garriga i Anicet Villar de Sercs.
L’any 1937 comença el batxillerat a l'Institut-Escola del Parc de la Ciutadella, dirigit
per Josep Estalella, amb els professors Angeleta Ferrer, Enric Bagué, Anna Saavedra,
Ernest Cervera, Joan Llongueras. Mestres i
professors d'aquests centres van ser destituïts o dispersats l’any 1939.
Acaba els estudis de batxillerat l’any 1943,
a l'Institut Verdaguer, i inicia els de Ciències Naturals a la Universitat de Barcelona.
Els ha d'interrompre a causa d’una malaltia
abans d'acabar el primer curs. L’any 1944
es trasllada a passar la convalescència a
la casa familiar, Cal Mata de Saifores, en
un petit poble de seixanta habitants on comença a treballar en l'educació del temps
lliure dels infants, seguint les orientacions
de la seva mare Àngels Garriga que, des de
1946, s’ha retirat allà mateix a causa d'una
paràlisi. Viuen a Saifores fins a 1965. Des
de Saifores fa, en règim lliure, la llicenciatura de Filosofia i Lletres a la Universitat
de Barcelona, que acaba l’any 1957, i continua amb els cursos de doctorat. Pertany a
la primera promoció de l'especialitat de Pedagogia, reiniciada després de la clausura
de 1939. A la Universitat troba companyes
que com ella volen canviar l’escola. Fora
de la Universitat busca el mestratge d'Alexandre Galí, Artur Martorell i Jordi Rubió.
També des de Saifores col·labora amb els

primers grups de mestres de renovació pedagògica i en el discret ressorgiment d’escoles que plantejaven una educació renovadora en català.
A Santa Oliva, població veïna de Saifores, participa en la gestació del primer jardí
d’infants per a nens menors de sis anys,
que comença a funcionar l’any 1962 i que
actualment és l’escola bressol municipal
Les Orenetes. L’any 1959 fa una primera
sortida a Ginebra per estudiar el fons de llibre de text del Bureau International d’Éducation on coneix Pere Rosselló. Fa l’assessorament pedagògic de les editorials Nova
Terra i La Galera, i de la revista Cavall
Fort, i treballa en algunes publicacions de
l'Institut Nacional del Llibre Espanyol i de
les editorials Teide i Vicens Vives. L’estiu
de 1964 viu un mes al kibbuts Dvir d'Israel
on coneix el seu sistema d’educació. L’any
1965 torna a Barcelona. Amb un equip de
mestres de diverses escoles, M. Antònia
Canals, M. Teresa Codina, Jordi Cots, Pere
Darder, Enric Lluch, Anna M. Roig, i amb
el suport d'alguns pares d'alumnes d’aquestes escoles, inicia de manera clandestina
l’Escola de Mestres Rosa Sensat, a la qual
es dedica a temps complet. El mes d’octubre de 1965, amb la modèstia que imposen
les circumstàncies i l’ambició de recuperar
allò que s’havia perdut: l’escola pública catalana, amb la seva llengua, la seva cultura,
la seva tradició pedagògica, es proposa fer,
en un sol curs, una formació per als mestres
similar a la dels tres cursos que havien fet
els Estudis Normals de la Mancomunitat
de Catalunya. És el primer Curs de Tarda
de Rosa Sensat. En acabar el curs, i durant
una quinzena del mes de juliol (1966),
posa en marxa la primera Escola d’Estiu
de Rosa Sensat, que pretén seguir també
el model d'escola d'estiu de la Mancomunitat, d’un mes de durada. Aquests anys
estableix relacions amb mestres renova-

dors de tot Catalunya, de les Illes, del País
Valencià i del País Basc. La formació dels
mestres com a base per fer realitat l’escola
pública, l’escola de tots i per a tots, l’escola democràtica, l’escola activa, és el seu
gran objectiu. Des de Rosa Sensat i durant
deu anys, connecta amb grups de mestres
que treballen en la renovació pedagògica
en diverses zones d’Espanya i Portugal.
També amb professors universitaris i institucions de França, Anglaterra, la URSS,
Xile i Itàlia. Durant aquests anys, a més de
treballar en una concepció de la formació
practicoteòrica dels mestres, s’especialitza
en l’ensenyament de la llengua, en situació
de contacte de llengües, i en la didàctica de
la llengua escrita i la fonologia catalana i
castellana.
L’any 1971 participa en dues investigacions de l’Institut de Ciències de l’Educació
de la Universitat Autònoma de Barcelona,
i el 1972, en l’inici de l’Escola de Mestres de Sant Cugat d’aquesta Universitat,
on fa cursos de Didàctica de la Llengua i
de Pedagogia, de manera intermitent fins
al 1977. Des del 1976 treballa unes hores
setmanals a l’ICE de la UAB, en qüestions
d’ensenyament del català i com a responsable d’Investigació fins al 1980. L’any
1974 impulsa, a Rosa Sensat, la creació de
la revista Perspectiva Escolar, i el 1975, la
declaració de la X Escola d’Estiu: ‘Per una
nova Escola Pública’. Entre 1975 i 1977
prepara la tesi doctoral sobre «Metodologia
de la llengua escrita a Catalunya» que resta
inacabada a causa de la seva dedicació a la
política activa. Convençuda que l’educació
és una responsabilitat de la societat, de la
ciutat, i que la renovació pedagògica necessita una actuació política valenta, uneix les
dues facetes, l’educació i la política, en la
seva trajectòria vital.
L’any 1976 s’afilia a Convergència Socialista, que esdevé el mateix any el Partit

En bicicleta per Saifores

Socialista de Catalunya i finalment el Partit
dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE),
al qual pertany tota la vida, i, gairebé a l'ensems, a la FETE-UGT de Catalunya. Les
eleccions de 1977 la porten al Congrés dels
Diputats de Madrid per la circumscripció
de Barcelona. Torna a ser-ne elegida l’any
1979. El 1980 deixa el Congrés, i l’elegeixen diputada al Parlament de Catalunya
per la circumscripció de Tarragona. De
1983 a 1984 és senadora en representació
del Parlament de Catalunya. Els anys 1982
i 1983, a proposta seva feta al ministre
Jose Mª Maravall, organitza i realitza, amb
la participació de gairebé tots els moviments de mestres de l’estat, el I Congrés
de Moviments de Renovació Pedagògica,
que patrocina el Ministeri d’Educació. Les
eleccions de l’any 1984 li tornen a donar
l’escó de diputada al Parlament de Catalunya per la circumscripció de Barcelona,
fins a 1988. L’any 1987 l’elegeixen regidora de l’Ajuntament de Barcelona, i ho serà
durant dos mandats fins a 1995. Aquests
vuit anys s’ocupa de l’Àrea d’Educació.
Des de 1987 fins a 1991 és també diputada responsable de l’Àrea d’Educació de la
Diputació de Barcelona. De 1993 a 1996
és senadora electa per la circumscripció de
Barcelona. En tots els mandats parlamentaris treballa en temes i comissions d’Educació i de Cultura, i concretament en els textos constitucional i estatutari d’Educació i
en els de diverses lleis: LOECE, LODE,
Normalització Lingüística, pas de les escoles del CEPEPC a públiques, Consells
Escolars, LOGSE. Presenta proposicions
de llei i altres iniciatives en diversos temes educatius, d’una manera especial en el
camp de l’educació dels infants fins a tres
anys. Com a diputada a les Corts a Madrid,
l’any 1978, defensa una interpel·lació al
govern en favor de la llibertat d’expressió.
És membre del Consell Escolar de l’Estat,

Amb Angeleta Ferrer Sensat, filla de Rosa sensat

com a personalitat reconeguda en el camp
de la renovació pedagògica, des de la seva
creació l’any 1986, i vicepresidenta fins a
2002, quan dimiteix per desacord amb l’actitud no participativa del Ministeri.
És membre del Consell Escolar de Catalunya com a representant de la Federació
de Municipis, de 1987 a 1995, i presidenta
del Consell Escolar Municipal de Barcelona per delegació de l’alcalde, des de la seva
constitució l’any 1990, en què era regidora,
i fins a 1995, en què deixa l’Ajuntament.
En la seva doble condició de política i
pedagoga, molt especialment després del
I Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que impulsa, i que se celebra a
Barcelona l’any 1990, i amb el designi
de promoure l'Associació Internacional
de Ciutats Educadores que presideix fins
l’any 1995, viatja als Estats Units, l’Argentina, Colòmbia, Suècia, Costa Rica, Suïssa,
França, Itàlia, Anglaterra, El Marroc, El
Salvador, i rep a Barcelona la visita de professors i institucions educatives, d'aquests
i d’altres països. Posa el seu patrimoni familiar al servei de la recuperació de l’educació democràtica i de l’escola de qualitat
a Saifores, Baix Penedès, on durant vint-icinc anys ha anat convertint l’antiga casa
pagesa en un centre d’estada, convivència,
estudi i esplai, obert a famílies i grups en
general, i especialment dedicat a mestres i
nens, on ‘Rosa Sensat’ i moltes escoles hi
han fet cursos i estades des de 1970, i on
des de 1979 s’hi celebra l’Escola d’Estiu
del Penedès. L’any 1984 hi crea la Fundació Àngels Garriga de Mata, entitat que té
com a objectiu el desenvolupament d’una
concepció dinàmica de l’escola i l’establiment de relacions entre el món de la cultura, del treball, de l’esplai i del civisme.
La Fundació té una important biblioteca
especialitzada en educació i l’arxiu dels
documents de Marta Mata. En acabar la

dedicació a la política activa l’any 1996,
oficialment jubilada i amb energia renovada, s’ocupa a posar ordre als seus escrits i
a preparar publicacions sobre la seva mare,
Àngels Garriga, en el centenari del seu
naixement. La jubilació li dura poc temps,
ja que l’atrauen nous projectes: el 2003 i
2004 crea i coordina el programa «L’escola
al Fòrum Barcelona 2004» i prepara amb
mestres, escriptors i historiadors l’edició
d’una col·lecció de contes sobre la història
del Penedès.
Quan encara no ha finalitzat aquest
projecte, rep l’encàrrec, del Ministeri
d’Educació, de presidir el Consell Escolar de l’Estat (el màxim òrgan consultiu
de l’Administració en matèria d’educació
no universitària); l’accepta amb el desig
de contribuir a fer real la participació en
l’educació, objectiu pel qual sempre ha
lluitat. Des d’aquest càrrec impulsa, entre
altres accions, la creació de la revista digital Participación Educativa, renova el
reglament del mateix Consell i informa
la LOE. Sense haver acabat el treball que
s’havia proposat en aquesta darrera responsabilitat, mor a Barcelona el 27 de juny de
2006. És autora de diverses obres sobre pedagogia i didàctica de la llengua. Ha escrit
contes per a infants i n’ha adaptat i dirigit
col·leccions. Ha escrit nombrosos articles
sobre pedagogia i política educativa. Entre
altres reconeixements, ha estat nomenada
filla il·lustre de Banyeres del Penedès i
Doctora Honoris Causa per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Va rebre la Creu
d’Alfons X el Savi del Govern espanyol, la
medalla d’or al Mèrit Científic de l’Ajuntament de Barcelona i la Creu de Sant Jordi
de la Generalitat de Catalunya.
Font: www.martamata.cat/
Per a més informació, Fundació Àngels
Garriga de Mata:
http://www.tinet.cat/~mmata/
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Després de dècades de propostes, discussions i giragonses, les Corts d’Aragó
han votat a favor d’una llei.
Volem, i ens convé a tots
plegats, estar-ne al cas.
La llengua no hi entén, en
fronteres polítiques. La
coneixença mútua i la col·
laboració entre els territoris de parla catalana resulta imprescindible: llengua,
cultura, societat, economia,
infraestructures. La globalització i la complexitat
social avancen, mentre ens
mirem massa el melic, i la
picabaralla política preval
sobre la innovació, la proposta i el compromís.

Artur Quintana i Font, president
d’Iniciativa Cultural de la Franja

La llengua catalana va ser oficial a
l’Aragó fins a l’abolició dels Furs l’any
1707, però ja havia estat discriminada
de molt abans, segurament des del Compromís de Casp amb la instauració de la
dinastia castellana dels Trastàmares als
inicis del segle XV. La Constitució espanyola del 1978, actualment vigent, li va
tornar l’oficialitat, si bé a l’Aragó les majories que hi governen –PSOE, PAR, PP–
sempre han actuat en aqueixa qüestió
com si la Constitució no existís, i s’han
negat a retornar l’oficialitat a la llengua
catalana, per més que la prescrigui, repeteixo, la Constitució. La Llei d’ús, protecció i promoció de les llengües pròpies
d’Aragó, aprovada per les Corts d’Aragó
el 17 de desembre passat i ara vigent,
tampoc no declara el caràcter oficial del
català, ni de l’aragonès. L’única llengua
oficial a l’Aragó segueix essent la castellana. Prèviament a la Llei hi ha hagut
algunes temptatives aragoneses per a fer
oficial les llengües minoritzades –el Dictamen de política lingüística del 1997,
la Llei de patrimoni del 1999, l’Avantprojecte de llei de llengües del 2001,
...– signades també per molts partits que,
ara amb la Llei, els ho neguen, però cap

d’aquestes temptatives no ha esdevingut
mai realitat. Si afegim que segons la Llei
l’ensenyament de les llengües minoritzades és optatiu, i se situa, per tant, per
sota no solament del del castellà, que és
obligatori, sinó també del de les llengües
estrangeres, que també ho és, veurem
que la Llei no ofereix quasi res de nou
–no oficial ja ho és el català des del 1707,
i té ensenyament optatiu des del 1984. I
tanmateix la Llei, amb els seus molts articles, apartats i subapartats, dóna a l’aragonès i al català una aura de legalitat,
que fan evident que el Govern d’Aragó
es pren aqueixes llengües amb una certa
seriositat, cosa que és tot un bàlsam per
a uns parlants amb molt de complex de
gos apallissat. Perquè heu de saber que
el català ni tan sols és anomenat així a
l’Aragó, sinó xapurriau, mot que resumeix totes les infàmies que hi han de suportar els que parlen català, considerats
parlants d’una xerrameca grollerota, matussera, deficient i pròpia d’estrangers.
Els parlants d’aragonès no se’n surten
pas millor. Possiblement ja des del segle
XIX xapurriau s’ha anat imposant sobre
català que encara era viu als anys vint del
segle passat, si bé recentment català es
va fent sentir una altra vegada. Sobre el
tema del nom de la llengua la Llei ha actuat com cal, ja que des dels primers articles cita l’aragonès i el català com llengües pròpies històriques i originals de
l’Aragó, i ho va repetint durant tot el desplegament del text legislatiu, si bé inclou
també una clàusula segons la qual els
ajuntament podran anomenar l’aragonès
o el català locals com vulguin –hablar de
canalizo, palabras feas, charrazos..., per a
l’aragonès, xapurriau, aragonès oriental,
baish aragonès..., per al català. Un guany
així, només el nom de la llengua i encara
amb algunes concessions de lingüísticaficció, pot semblar insignificant o banal,
però no ho és pas. Ha estat precisament
el nom de català per al català a l’Aragó
on s’ha centrat el debat legislatiu. Tant el
PP com el PAR s’han negat a acceptar-lo,
i és bàsicament per aquesta raó, per l’anticatalanisme tan arrelat a l’Aragó, que
aquests partits han votat en contra de la
Llei, i això malgrat que el PAR forma coalició amb el PSOE, que és el partit que

ha presentat la Llei a les Corts en solitari.
La Llei ha estat votada finalment gràcies
als vots que la Chunta Aragonesista, tot
i considerar-la només un mal menor, ha
afegit als del PSOE. IU ha votat en contra per veure-la, amb tota la raó, insuficient. Tanmateix sense Llei de llengües la
situació de l’aragonès i el català encara
fóra més tètrica que no és.
Un cop vists els punts més importants
–manca d’oficialitat per l’aragonès i el
català, ensenyament optatiu d’aquestes
llengües i correcta denominació, aragonès i català, amb algunes limitacions–
entrem ara breument en els detalls de la
Llei, que comença citant les tres llengües
pròpies i històriques de l’Aragó: el castellà, l’aragonès i el català, amb les corresponents modalitats que totes tres tenen.
Aquest dos mots: totes tres entenc que
són d’una gran importància, perquè molt
possiblement per primera vegada es fa
saber en un text legislatiu que el castellà
també té modalitats, i més endavant es
parlarà igualment de les seves variants,
i no és aquella llengua monolíticament
unitària que se sol presentar, contraposada a totes les altres llengües aragoneses, i
espanyoles, farcides de modalitats i variants. D’aquestes llengües és declara que
són configuradores d’una història i cultura pròpies, i cal que siguin protegides
i fomentades. Sobretot la consideració
d’una història i cultura pròpia, ben llegida i aplicada, podria tenir òptima influència en el desenvolupament cultural dels
territoris de llengua aragonesa i catalana,
als quals fins ara se’ls ha imposat una
història i uns models culturals tan impròpis com ha estat possible. Es descriuen
globalment les zones on es parlen les diferents llengües de l’Aragó: aragonès al
nord, català en una franja oriental i castellà a la resta del territori, i es posa especial èmfasi en la dita zona mixta o de transició situada entre l’aragonès i el català a
la Ribagorça, zona que alguns voldrien
convertir, exageradament, en una quarta
llengua aragonesa. S’hi afegeix també,
i això és novetat, una zona de transiciórecepció, entenent com a tal els centres
de llengua castellana on hi va gent dels
propers territoris de llengua aragonesa
i/o catalana. En aquesta zona tant l’ara-

gonès com el català hi hauran de tenir
molts dels drets que tenen al propi territori. L’ensenyament de l’aragonès i del
català serà optatiu, com ja he dit, a tots
els nivells, de la guarderia a la universitat, i formarà part del currículum. Per
poder fer tot això, i molts altres detalls
de la Llei, que ací no puc exposar, es crearà un Consell de Llengües de l’Aragó
format per quinze membres, dels quals
no es diu mai si han de saber aragonès
o català i, en rigor, poden ignorar aqueixes llengües, tot i que seran ells qui proposaran al Govern el nomenament dels
membres d’unes futures acadèmies, una
per a l’aragonès i una altra per al català.
El Consell podra fer totes les propostes
que vulgui per a afavorir l’aplicació de
la Llei, i haurà d’informar sobre el seu
compliment. Les acadèmies treballaran
tant per la normativització com per la
normalització de les llengües respectives. Fixar les regles de l’aragonès és
cosa molt necessària, perquè en aquest
moment hi ha tres normes diferents, però
no passa el mateix en el català, on ja fa
més de cent anys que les normes han
estat fixades per l’Institut d’Estudis Catalans, un fet que la Llei, altrament molt
detallista, malauradament no menciona.
Per les informacions que em van arribant
sembla que l’Acadèmia Aragonesa de la
Llengua Catalana tindrà una missió bàsicament de difusió i foment de la llengua,
però no d’establir normes gramaticals.
La toponímia serà única, la tradicionalment emprada al territori, cosa molt raonable si s’aplica científicament i sense
limitacions arbitràries dels ajuntaments
o dels consells comarcals. Tothom podrà
recuperar els noms i cognoms en aragonès i en català sense embolics legalistes.
Si pensem que els resultats dels procesos de normalització, i també de normativització, són més aviat discrets,
com a molt, en les llengües espanyoles
no castellanes als territoris on són llengua cooficial i d’ensenyament obligatori –Catalunya, Galícia, País Basc, etc.–,
haurem de concloure que a l’Aragó, amb
una Llei molt més esquifida, caldrà molta
imaginació, mà esquerra i paciència per
aconseguir unes resultats, no pas acceptables, però sí mínimament tolerables.
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Entrevista a:

Josep
Espluga,
sociòleg
Josep Espluga Trenc, nascut a Alcampell el 1964, és
doctor en Sociologia per la UAB amb la tesi Respostes socials al risc tecnològic: una aproximació al cas
de l’exposició laboral a pesticides (2000), i ha completat estudis a les Universitats de Saragossa i de
Venècia. Ha estat professor de l’Escola Universitària
de Treball Social de Lleida i, des de 1999, practica la
docència i la recerca sobre temes de salut, territori i
medi ambient al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. També ha estat professor visitant a la Universitat d’Edimburg. És coautor
d’un manual divulgatiu en l’àmbit de la salut laboral
Del Trabajo a la Salud. Introducción a la prevención
de riesgos laborales (2005), i de diferents treballs de
sociologia, com ara Atur juvenil, exclusió social i salut
(2001), Els debats socials de la biotecnologia (2005)
o Comunicació i risc petroquímic a Tarragona (2007).

Com assagista ocupat en els aragonesos catalanoparlants ha publicat Franja, frontera i llengua. Conflictes d’identitat als pobles d’Aragó que parlen català (1995) –en col·laboració amb Arantxa Capdevila,
Urbilatèria (2004)– assaig que, corregit i ampliat, va
reeditar amb el títol Planeta Franja. El trencaclosques
del català a l’Aragó (2005)– i Com embolicar la Franja
amb una fulla de pi (2008).

Sou nascut a Alcampell, però ja
fa temps que viviu a Barcelona.
Quins lligams manteniu amb el
vostre poble i amb la Llitera en
general?
Encara que a tot arreu haig viscut prou
bé, sempre haig patit una irremeiable
sensació de provisionalitat. Ara fa uns
dotze anys que visc a Barcelona però encara no haig acabat de desfer la maleta.
Vaig viure vuit anys a Saragossa i em va
passar el mateix. És una cosa crònica, el
fat del perpetu migrant. Potser per això
tant Alcampell com la Llitera i el sud de
la Ribagorça, amb el temps, han esdevingut un punt central en el meu itinerari vital, el lloc i el paisatge que considero propis, on hi viuen els parents més
pròxims i altres persones que m’estimo,
insubstituïbles a l’hora de fer petar la xerrada. La meua feina actual em permet
de passar-hi llargues temporades i, és
clar, procuro estar al tanto del que s’hi
fa i em preocupa el seu futur. Tot i que
tinc tendència al desarrelament, ara ja sé
que estic condemnat a viure entre els dos
móns.
Breument, què en penseu d’això
que s’ha convingut en anomenar
Franja (de Ponent/Oriental/
d’Aragó), Aragó catalanòfon,
Catalunya aragonesa, Aragó
català,...
Me pareix molt rellevant que el terme
Franja s’haja hagut d’inventar, gairebé
improvisar, fa només dues o tres dècades. És un fenomen propi dels temps que
vivim, d’un context històric en el qual
reclamar respecte per la dignitat de les
persones no et porta directament a la presó o a llocs pitjors, cosa inèdita en aquest
racó d’Europa des de fa molts segles.
Tenim ixa sort. Per tant, jo l’aparició i
difusió de la idea de Franja la relaciono
amb la possibilitat de respecte vers els
ciutadans que viuen en un territori on la
seua llengua és menystinguda, quan no
directament menyspreada.
Teniu preferència per algun
d’aquests apel·latius?
Pel que fa a la nomenclatura, utilitzo indistintament Franja de Ponent com Fran-

ja d’Aragó, com Franja i avant. La preferència per un o altre apel·latiu depèn
del context. Evidentment, cada terme
comporta certes connotacions ideològiques, però jo em sento alliberat d’haver
de carregar amb elles. No n’assumeixo
cap de manera integral. El que és substancial per a mi és el reconeixement
que hi ha aragonesos catalanòfons. A
partir d’ací ja m’és igual si es vol plantejar la seua integració al món català,
a l’aragonès o a on siga, suposo que
això ho haurien de decidir ells. De totes maneres, haig de confessar que a mi
l’apel·latiu que més m’agrada és aquell
de “Franja Oriental”, que remet a alguna
conxorxa asiàtica, de pirates del mar de
la Xina tipus les novel·les de Conrad o
Stevenson. És broma, eh.
I dels seus habitants?
Al meu entendre, la gent de la Franja
tenim almenys dues coses en comú. Per
un costat, mos trobem permanentment
entre dos focs, en el sentit que som perfectament conscients que fem i pensem
coses que poden molestar tant els nostres interlocutors de la resta d’Aragó
com els de Catalunya. Tant d’un costat
com de l’altre mos voldrien d’una altra
manera. Això genera una certa incomoditat que cada habitant de la Franja gestiona com pot. Hi ha qui opta per fer-se
procatalà sense mitges tintes, hi ha qui
opta per passar per ultra-aragonès, i hi
ha qui, com la majoria, dissimula i procura passar desapercebut. Certament és
una situació d’ambigüitat que comporta
una inútil despesa d’energia mental, una
pressió ambiental amb la qual no tothom
hi sap conviure. No en tinc la culpa que
la meua llengua siga el català, ni tampoc
d’haver nascut a l’Aragó, per tant no
hauria de resultar tan estrany que un aragonès parlés català. En un món ideal no
hauria de demanar pas excuses per això.
Però resulta que en les circumstàncies
històriques, polítiques i socials que m’ha
tocat viure, des dels centres de poder que
m’envolten això ho defineixen com una
anomalia que insisteixen a eliminar.
I la segona cosa comuna als habitants de la Franja, quina és?

No és agradable sentir-se assenyalat com
“anormal”, i per això me pareix que bona
part dels habitants de la Franja històricament han optat per fer veure que no hi
són. Malauradament, la segona cosa que
tenim en comú els habitants de la Franja
és el nostre desconeixement mutu, perquè, a l’hora de la veritat, encara massa
poca gent sap fins on es parla com ella
dins d’Aragó. La Franja té molt poca
visibilitat dins del propi territori, i això
afavoreix que s’hi perpetue l’actitud generalitzada d’anar dissimulant sense fer
soroll. Per sort, sempre hi ha algunes
persones que s’atreveixen a reclamar la
seua dignitat, com les que impulsen les
associacions de defensa del català, que
fan una tasca impagable. I impagada.
Com naix el vostre interès
sociològic per aquest racó de
l’Europa occidental?
A tots els llocs on he viscut, i suposo que
li haurà passat a tothom, en algun moment o altre m’haig vist obligat a dir qui
era jo i a explicar les estranyes circumstàncies pròpies dels habitants de la Franja. Però la cosa no és tan fàcil, ni tampoc
hi ha tanta gent predisposada a entendreho. Un dia me’n vaig adonar que, sovent,
per no defraudar les expectatives dels
interlocutors, acabava per donar-ne versions contradictòries i cada vegada més
estrambòtiques. Producte de la meua ignorància, esclar. Allò no podia ser. Total,
que a rel d’una recerca sociolingüística
a les Terres de l’Ebre que vaig fer amb
companys de la facultat el curs 1992-93,
vaig descobrir que per aquelles latituds
també es capficaven amb cabòries com
les meues. El 1994 vaig obtenir un ajut
de l’Institut de Sociolingüística Catalana
per a fer un estudi similar a la Franja.
Vaig pensar que si jo no sabia gaire qui
era, el millor seria preguntar-ho a altres
persones que visquessen circumstàncies
paregudes. Des d’aleshores gairebé cada
any haig perpetrat algun escrit o altre
sobre aquest racó de l’Europa occidental, com tu dius, i alguns d’ells han estat recopilats al llibre Com embolicar la
Franja amb una fulla de pi. Un títol amb
trampa: Simplement no es pot.

Quin balanç feu de la situació
del fet català a la Franja (de
Ponent/...) i més en concret de la
recent aprovació de l’anomenada
Llei de llengües?
Fa uns anys era més optimista. Avui sóc
escèptic. Segurament la situació és millor que fa quaranta anys, quan el prestigi i reconeixement de la llengua per part
dels propis parlants era mínim. De totes
formes és decebedor que haguem hagut
d’esperar trenta-dos anys de democràcia,
vint-i-set de govern autonòmic, vint-icinc de la declaració de Mequinensa i
vint-i-quatre anys després d’introduir el
català a l’escola, per a tenir un mínim
reconeixement legal que ni tan sols estableix la cooficialitat de la llengua. I
que això s’hagi hagut d’aconseguir amb
l’enfrontament frontal de bona part de
les forces polítiques i mediàtiques de la
societat aragonesa. Això és senyal que
alguna cosa no va. Per a mi el pitjor és
que la societat aragonesa continua ignorant que a l’Aragó es parla català, perquè
és que ni ho saben. Tres dècades de moviments de defensa del català a l’Aragó
i de mil batalles lingüístiques, no han
aconseguit penetrar ni un mil·límetre en
la pell cuirassada de l’opinió pública aragonesa, que roman tan tranquil·la i aliena a la nostra realitat. No només això,
sinó que amb el temps s’ha incrementat
l’al·lèrgia al català, sovent interpretat
com un cos estrany que caldria extirpar.
En aquest sentit, l’Aragó oficial, el de les
elits tradicionals, vindria a ser com un
rinoceront, una bèstia miop de pell impenetrable i que t’ataca quan t’hi acostes.
És la famosa “bèstia” aragonesa, que els
poders fàctics van construir i que encara
ningú no ha aconseguit desmuntar.
Quin paper creieu que té, i quin
hauria de tenir, l’administració
aragonesa pel que fa a la Franja
(Oriental/...?
Probablement, per a l’administració
aragonesa la qüestió del català és, simplement, un destorb i una realitat insignificant. Els habitants de la Franja
constitueixen només el 3,7 % de la població d’Aragó, la tercera part dels quals,
segons mos diu el sociolingüista Natxo
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Sorolla, no s’identifiquen amb el català,
encara que quasi tots ells el parlen. A
més, dos de cada tres no el saben escriure, i molt me pareix que la majoria no
en deu tindre gaire ganes d’aprendre’n.
En aquestes condicions, les possibilitats
que l’administració note una pressió
ciutadana clara en favor del català són
escasses. El que sí que nota, sens dubte,
és la pressió contrària. En aquest context
el govern aragonès té ben pocs incentius
per a tirar endavant una política lingüística seriosa i, si fa alguna cosa, no pot
ser més que una heroïcitat gratuïta. Tot
i que, com és sabut, la pròpia Constitució espanyola de 1978 l’obliga a fer-lo
cooficial, a usar-lo i ensenyar-lo. Però
una cosa és el que diu la llei i una altra
ben diferent la seva aplicació, per això
estem condemnats a viure en un món
ple d’advocats. De fet, sempre he pensat
que la gran batalla pel català a l’Aragó
només es pot plantejar si es compta amb
una bona base social (associacions mobilitzades, etc.) i amb un potent suport
legal (un equip d’advocats amb recursos
suficients per a actuar a llarg termini).
Qualsevol altra cosa no deixa de ser un
exercici, legítim, d’afalagar-nos amb les
nostres pròpies misèries, cosa sempre
gratificant des d’un punt de vista psicològic i, per què no dir-ho, útil quan no es
pot fer res més.
Quin paper creieu que té, i quin
hauria de tenir, l’administració
catalana pel que fa a la Franja
(de Ponent/...?
L’administració catalana té el deure
moral de preocupar-se pel català, de la
mateixa manera que l’administració espanyola té un Ministeri de Cultura que es
preocupa per promocionar el castellà allà
on siga, tant a Madrid com a Costa Rica
o a les Filipines. La Franja és com les
Filipines del català (veus com allò de la
Franja oriental encara serà una nomenclatura encertada!). Però més que donar
suport de manera directa a accions a la
Franja (cosa que no fa, per cert), crec
que seria bo que l’administració catalana
actués a través de l’administració aragonesa. O com a mínim en coordinació.
Potser en el camp educatiu, en part, ja

passa, però si això fos possible amb més
intensitat tots hi eixiríem guanyant.
Com veieu les relacions entre l’administració catalana i
l’aragonesa pel que fa al català
a l’Aragó?
Malauradament no estic segur que la cooperació en el tema lingüístic siga factible en el context sociopolític actual. Em
temo que, probablement, l’administració
aragonesa hi posaria tots els obstacles
del món perquè encara percep el català
com una cosa aliena. Però, paradoxalment, em dóna la impressió que les dificultats més grans encara vindrien per la
banda catalana, per a qui històricament
la Franja ha estat un peó d’escacs fàcil de
sacrificar per a guanyar altres partides.
D’exemples, no en falten. En qualsevol
cas suposo que la cooperació més àmplia
entre ambdues administracions algun dia
s’hauria de promoure, d’altra manera les
possibilitats d’avançar són mínimes. Per
a mi és evident que l’increment de les
tendències independentistes a Catalunya
mos allunya irremeiablement d’aquesta
possibilitat, i que això repercutirà en la
major precarització del català a l’Aragó.
Una vegada més els qui som al mig rebrem totes les bufetades. És un tema per
pensar-hi. No tinc res en contra de la idea
d’una col·lectivitat catalana unida i independent, però no sóc tan optimista respecte la seua possible plasmació pràctica, en especial pel que fa a com quedaria
la Franja. T’ho has preguntat mai, això?
Quins projectes teniu en cartera?
Pensar un bon epitafi. Si se’ns dóna la
possibilitat de viure tants anys en aquest
atrotinat planeta és per a què, almenys,
tinguem temps per a pensar un bon epitafi. Val, d’acord, si mos centrem en
projectes més immediats, tinc encetats
diversos assaigs sobre temes dispars de
caire sociològic. Per exemple, per què
la gent té por a unes coses i no a unes
altres? Ja he publicat uns quants articles
acadèmics sobre aquest tema i crec que
estic en condicions de fer-ne un text divulgatiu per a reblar el clau. També estic
ajudant alguns personatges de La Llitera
a redactar les seues memòries, cosa que

trobo fascinant. En breu publicaré un llibre sobre José Enjuanes, un personatge
d’Alcampell que va viure l’arribada de
la II República, del comunisme llibertari,
de la guerra, de la postguerra i de la transició, i que ens fa un relat personal ple
de matisos i de sucoses contradiccions.
En relació a la Franja, crec que ja he dit
la major part del que tenia per dir, per la
qual cosa és possible que m’eclipse sense fer gaire soroll.
Com veieu el moviment associatiu
a l’Aragó catalanòfon pel que
fa al foment de la llengua i la
cultura catalanes en aqueix
territori?
L’eclosió del moviment associatiu
de defensa del català penso que és
l’esdeveniment més important que ha
passat a la Franja en les darreres dècades, un moviment admirable i valent,
que se les ha de veure amb circumstàncies polítiques i socials molt adverses.
Per això les associacions es mereixen
tot el suport i reconeixement possible.
Tanmateix, crec que tenen encara massa dependència dels socis que no viuen
al territori. Potser en tinc una visió esbiaixada, però percebo que, en general,
haurien d’enganxar més amb els residents a la pròpia Franja, tot i que a poc
a poc ho van aconseguint. En qualsevol
cas, és un dèficit important i la solució
no es pot forçar des de fora, sinó que ha
d’eixir de dins de la mateixa Franja. Si
no passa per alguna cosa serà. Caldria
rumiar-ho. Potser, a la fi, et plantejo més
preguntes que respostes, però sempre es
diu que val més una bona pregunta que
cent bones respostes a cent preguntes
mal pensades. Mira, potser això m’aniria
bé per a l’epitafi.

llengua

La llei del silenci

Quim Gibert, psicòleg i coautor de Removent consciències
Fotografia: Carme Mesalles

«L'aragonès i el català són llengües
pròpies i històriques de la nostra
Comunitat Autònoma», assenyala l'article
2 de la Llei d'ús, protecció i promoció de
les llengües pròpies d'Aragó aprovada el
17.12.09 a Saragossa. És una llei que arriba
més per la pressió del Consell d'Europa, en
tant que òrgan vetllador de la Carta Europea
de les Llengües, que no pas per una demanda
popular. La indiferència social s'explica perquè el gruix de la població no considera que
parli català (o que el que parlen no és ben bé
català), tot i que científicament no n'hi ha cap
dubte. Així mateix, hi ha franjolins que rebutgen sorollosament (i, a voltes, agressivament) qualsevol iniciativa en bé de la nostra
llengua. El darrer episodi, en el moment de
redactar aquest text, es va produir a La Codonyera (Matarranya) el 20.3.10 quan uns
veïns i la plataforma No Hablamos Catalán
van rebentar un acte sobre la nova llei amb consignes com ara: Chapurreau sí, català no, No sem analfabetos, parlem
chapurriau, Chapurriau parlat, escrit no.
Paral·lelament, no passem per alt que en el decurs dels darrers trenta anys, han existit grups actius que mai han
deixat de reivindicar per al català un marc legal digne a la Franja de Ponent. Aquests darrers, de seguida han constatat
que la llei de llengües aragonesa ha nascut del tot coixa. Tan és així, que és una llei que no reconeix els drets dels
catalanoparlants (el català continua sense ser oficial) i, en conseqüència, l'aprenentatge de la nostra llengua a l'escola
és voluntari (l'anglès i el francès, en canvi, són assignatures obligatòries), tal com passa amb la religió. Malgrat que
es tracta d'una llei molt poc consistent per al fi pel qual s'ha creat, almenys ara existeix un text legal que fa servir la
denominació català per referir-se a la llengua dels franjolins. I, per tant, fins i tot els més escèptics han hagut d'acceptar
que la situació de la llengua catalana ha fet un pas endavant. En la mesura que s'apliqui, prompte ens adonarem si el
pas ha estat de formiga o d'elefant.
Precisament perquè té tota la pinta de ser una llei molt poc consistent, quan tot just ha fet dos mesos de la seva
aprovació, l'actual consistori fragatí, dirigit pel PP i PAR, no ha tingut el més mínim inconvenient a iniciar els tràmits
de substitució dels noms de cinc carrers del polígon Fraga Est, dedicats a oficis d'antany (bataners, vencillaires, matalasseres, casillers, adobacossis), avui desapareguts. No oblidem que tant al Baix Cinca com en altres punts del món
rural, la producció agrícola va configurar amb el pas del temps un vocabulari plenament arrelat a la terra i, per tant, genuïnament nostrat. I no sempre fàcil de traduir a altres idiomes sense tradició en el sector. L'equip de govern municipal
justifica la substitució d'aquestes denominacions catalanes a causa dels suposats malentesos que provoquen entre els
transportistes, la major part dels quals són forasters. Rebatejar els carrers amb noms més fàcilment identificables, com
ara els dels cinc continents (escrits en castellà), és una manera de dir que allò fragatí, franjolí, català, és poc funcional
per als temps que corren. El missatge és molt clar: desarrelar-nos no ens ha de doldre si és en favor d'un cosmopolitisme buit i castellanitzador. Que el principal ajuntament de la Franja no tingui escrúpols a l'hora d'eliminar tot allò que
pot sonar català delata metafòricament la manca de força amb la qual la nova llei desembarca en el panorama polític.
Mentre el patrimoni lingüístic autòcton és tractat com una andròmina, l'ajuntament fragatí manté en el nomenclàtor carrers dedicats a l'Alcázar de Toledo i a altres referències franquistes, tot i l'existència d'una llei de la memòria històrica
que obliga a retirar dels llocs públics la simbologia feixista.
Justament perquè els catalanoparlants de la Franja continuen per llei sent invisibles, en no haver aconseguit ser subjectes de ple dret, fa que la travessa del desert en bé de l'oficialitat del català, encara que no sigui un clam de majories,
continuï tenint sentit. I és que si no trenquem el silenci que ens fa invisibles, el silenci ens trencarà a nosaltres.
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Un llarg
camí... cap
al no res?
llengua

Màrio Sasot Escuer, professor i periodista, i director de Temps de Franja
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El reconeixement de l’existència de l’aragonès i el català i
de la seua oficialitat a determinats
territoris de l’Aragó en coexistència pacífica amb el castellà ha
estat una fita llargament perseguida per ciutadans, associacions
culturals, escriptors i altres agents
intel·lectuals, especialment durant
les tres o quatre darreres dècades. Un moviment social,
cultural i vindicatiu, encarnat, dins l’àmbit de l’Aragó
catalanòfon, per associacions com l’Associació Cultural
(ASCUMA), Institut d’Estudis del Baix Cinca, Consells
Locals de la Franja, Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib), etc., que han portat a terme una continua i estable
tasca d’edició, divulgació i conscienciació de la realitat
lingüística de la franja catalanoparlant aragonesa, denunciant la situació de diglòssia de molts dels seus parlants,
i de menyspreu, ignorància i oblit per part dels altres aragonesos, incloses les seues institucions i gran part de les
forces polítiques de la regió. Malgrat que els partits polítics aragonesos no han tingut tradicionalment el tema del
reconeixement institucional de les llengües minoritzades
a l’Aragó dins les seues agendes polítiques i electorals
com a tema prioritari, ni molt menys, la pressió vindicativa dels sectors socials interessats i algunes forces progressistes ha fet que algunes mesures parcials de reconeixement de l’existència d’aquestes llengües hagen arribat
al parlament regional. De fet, la veritable consciència i
sensibilitat per part de les forces polítiques aragoneses
davant la realitat de la precària situació lingüística a la
regió i la seua necessitat de rehabilitació, es podria resumir –tot i que com a tot resum puga pecar d’esquemàtic i
reduccionista i per tant, d’injust– a alguns significats militants socialistes, bàsicament de la zona de la Franja, i de
la cúpula regional de Chunta Aragonesista. En el terreny

institucional, el primer pas, que va ser més enrere que
endavant, perquè va condemnar a les llengües pròpies
d’Aragó a l’anonimat, es va donar amb l’aprovació del
primer Estatut, l’any 1982, on hom parlava de les “modalitats lingüístiques”, sense esmentar de quines llengües
es tractava, a les quals garantia “protecció i el seu ensenyament”. Poc després, el moviment de base d’alguns
batlles i regidors de les comarques franjolines, la majoria
socialistes, va concloure amb el “Manifest de Mequinensa” l’any 1984, que reclamava l’oficialitat del català i el
seu ensenyament a les escoles. Aquests afanys van tenir
la seua plasmació, el curs 1986-87, en la instauració de
les primeres classes voluntàries de català a les escoles de
la Franja, mitjançant un conveni amb el Ministeri d’Educació espanyol i el govern aragonès, amb els socialistes
José Marraco de president d’Aragó i el favarol (de Favara
del Matarranya) José Bada de conseller de Cultura. No
era estranya la coincidència que tots dos venien de l’antic
Partit Socialista Aragonès (PSA) i que la revista Andalán,
on molts dels fundadors i membres de la direcció de la
revista van ser en algun temps també d’aquell partit, va
apostar sempre per la defensa de l’aragonès i el català a
l’Aragó, i on sortien esporàdicament articles en i sobre
aquestes llengües. Tornant a la senda institucional, en
1997, en ple domini de la coalició PP-PAR en el govern
aragonès, la Junta Aragonesista aconseguí colar en la Llei
de patrimoni cultural un article pel qual es permetia reto-
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lar i denominar els diversos éssers patrimonials de la comunitat
“en aragonès o en català”, esmentant tal qual aquestes llengües.
No obstant, un any abans, en 1996, en la reforma de l’Estatut
d’autonomia es tornava a parlar, en l’article 8, de les “modalitats
lingüístiques” però incloent un afegit al final que remetia a una
“Llei, que regulés el seu ensenyament i protecció”; però no la
cooficialitat, evidentment! Tot i això, la promesa i el compromís
estatutari de fer una Llei en el futur, va propiciar un interessant
debat a les Corts d’Aragó, les quals, el 20 de juny de 1996 acordaren en ple la constitució d’una Comissió Especial, la qual,
després de nombroses compareixences i debats amb experts,
membres d’associacions, etc., elaborà un dictamen, el 7 d’abril
de 1997, que va obtenir el vot favorable de tots los partits, que
contemplava la cooficialitat del català i l’aragonès. Només el PP
va fer un vot particular oposant-se a la denominació d’aragonès a
les parles pirinenques, però acceptant, com la resta dels grups, la
denominació de català per a les parles de la Franja. El 1999 arriba
al poder Marcel·lí Iglesias (PSOE), natural de Bonansa (Ribagorça Oriental), en coalició amb el PAR i falta un any perquè aquesta
fórmula assoleixe tres legislatures. Ja en el programa de govern
de la primera, figurava la presentació d’una Llei de llengües i al
2001 s’elaborà un avantprojecte que no es va ni presentar a les
Corts d’Aragó. Durant la segona legislatura PSOE-PAR, l’abril
de 2005 Marcel·lí Iglesias torna a anunciar que hi haurà Llei. I a
l’octubre, es fa pública una proposta d’avantprojecte. Però durant
el mes de desembre de 2005 Iglesias atura aquest debat adduint
que “cal no fer-lo coincidir amb l’apassionat debat que existeix

ara sobre la reforma de l’Estatut de Catalunya” (sic). Durant
la campanya electoral de 2007, lo PSOE torna a prometre
la llei de llengües, i Biel manifesta que no hi troba inconvenient. Iglesias anuncia que serà de les primeres lleis en
eixir. Però no és fins el 2 de juliol de 2009 que el PSOE
registra una proposta de Llei per al seu debat a les Corts
d’Aragó. A partir d’ací, el PAR es desmarca del seu soci de
govern manifestant que no pot permetre el reconeixement
del català, proposant la denominació d’aragonès oriental en
línia amb les associacions secessionistes i blaveres emmarcades en la
coordinadora FACAO i la plataforma “No Hablamos Catalán”. El PP
arremet contra la Llei negant la unitat d’ambdues llengües minoritzades
i alertant de la roïna econòmica que comportaria la posada en marxa
d’aquesta Llei. La posició d’aquests dos partits i l’activisme desaforat
que van desplegar los esmentats sectors anticatalans creà, especialment
a la capital aragonesa, un clima gairebé prebèl·lic. Finalment, la Llei va
ser aprovada amb els vots de PSOE i CHA el 17 de desembre de 2009
amb els vots contraris de PAR i PP i l’abstenció d’IU. Va ser curiosa, per
lo canviant, la posició d’IU i CHA en tot aquest procés. Mentre la reforma de l’Estatut de 2006, que no considerava l’oficialitat de les llengües
no castellanes ni esmentava el seu nom, va ser votada favorablement
per IU i en contra per CHA, la llei aprovada el 2009 va tenir el suport
de CHA per considerar-la ”una eina útil per a avançar” i IU va votar en
contra. El seu diputat Adolfo Barrena escrigué a Temps de Franja un article on deia que “seguim sense llei de llengües” perquè aquesta no contemplava ni la cooficialitat ni l’ensenyament obligatori de l’aragonès i el
català en les zones bilingües. El que ha passat després de l’aprovació de
la Llei és digne d’estudi (fins i tot, psiquiàtric). Les campanyes adverses
han decrescut substancialment i el govern ha aturat o almenys ha baixat
la velocitat del procés d’aplicació. S’han incomplert els terminis de la
creació del Consell Superior de les Llengües, l’organisme que ha de
posar en marxa totes les tasques de normalització i planificació lingüística, i crear les Acadèmies de les dues llengües, i, el que és pitjor: ni es
veu en un horitzó pròxim símptomes de recuperació d’aquest procés,
ni hi ha una reacció plausible des de les zones “afectades” en contra
d’aquesta passivitat.

Col·loqui
de la Sorbona
llengua

sobre les llengües
“regionals” a
França

Europa com a esperança i àmbit de referència i
camp de batalla ideològica i possibilitat d’ésser un
actor global amb paràmetres democràtics i d’estat
del benestar. La penosa picabaralla partidista permanent a Catalunya, i més enllà, ens empobreix
col·lectivament. Tanmateix, cal perseverar, mirar
enfora, mirar endins, analitzar i fer i gaudir. França
existeix, i la Catalunya del Nord existeix, i allò que
hi passa ens afecta: sense ambició no anirem enlloc.

Sota els revestiments de la cultura
francesa
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Els debats del col·loqui es van articular en quatre punts:
- el marc legal
- les polítiques nacionals i regionals
- la premsa i els mitjans de comunicació en general, i
- el paper de les associacions

Les autoritats de la Universitat de la Sorbona ens han rebut sota la mirada
d’un retrat hagiogràfic del cardenal Richelieu. La primera discussió porta
sobre la noció de territorialitat. L’Estat francès només reconeix una categoria
de persones: els ciutadans. La territorialitat, en aquest cas pel que fa a les
llengües regionals, és una noció no reconeguda, i dins la concepció republicana francesa no hi caben grups, i els parlants són solament considerats com
a individus i no com a grup o col·lectivitat, o gosem esmentar el mot: com
a poble diferent. “França” no pot imaginar que hi hagi un poble diferent del
que es dibuixa ideològicament sobre el seu territori. “Evidentment” la noció
de territorialitat sí se l’aplica a si mateixa, a l’espai francòfon, i als països
nouvinguts que s’integren a la Unió Europea. A l’exterior, França voldria ser
percebuda com a defensora de les minories; en va, per la imatge que vehicula la seva política lingüística contrària a les llengües regionals, una creu per
a la seva imatge cultural. Els representants de les diferents llengües ho tenen
molt clar: sense territori no hi ha arrels per a les llengües.

Responsabilitzar la família de la no
transmissió de la llengua regional
El discurs dominant usa la constatació de la poca transmissió familiar de
la llengua per insistir que la família no vol, com si l’acte de no transmissió
resultés d’una decisió individual, en comparació amb el dinamisme de la
llengua oficial. Totes les llengües globalitzen el conjunt de la comunicació
d’una societat en la tècnica, l’espai públic i la vida privada, sense confinar-la
a un àmbit, perquè una llengua és un conjunt de comunicacions i quan no
compleix la majoria dels camps de la comunicació es debilita. Han restringit les nostres llengües amb decisions, i censures, i tancaments en guetos,
tot eliminant i prohibint el seu ús en les administracions, l’ensenyament, el
transport, la vida cultural... Avui, la política lingüística de l’estat enfonsa dia
rere dia les nostres llengües, mentre els escolars dediquen gairebé el 40 %
del temps a l’escola a aprendre “com cal” l’omnipresent llengua francesa.

L’esment de les llengües
regionals a l’article 75 de
la Constitució
Hi ha qui pensa que la mundialització fa de la
diversitat un valor i que França s’hi haurà d’apuntar. Alhora, es discuteix sobre llengua comuna i
llengua única, dos conceptes ben diferents però
que generen confusió en el debat polític. També
s’avaluen els avenços que comporten les convencions signades a Euskadi Nord, Bretanya o
Còrsega, però que no permeten realitzar polítiques
lingüístiques que permetin un ús normal de la
llengua. A partir de l’article 75 es podria demanar
que hi hagi una transmissió del patrimoni “nacional”, tot comptant amb una llei per a les llengües
regionals, amb el corresponent compromís polític i
pressupostari. De moment, la posició dels diputats
permet distingir tres grups:
- 1r Entenedor de la problemàtica i decidit a fer
evolucionar la situació. Aquest grup informal
compta amb menys d’un centenar de diputats
amb una implicació molt variable des d’encontres
informals fins a preses de posició clares davant els
mitjans.
- 2n Format per la majoria dels diputats: no es
consideren implicats, i la manca d’interès és més
per la ignorància de la problemàtica que no pas a
una oposició a les llengües. Podrien fer un esforç a
partir d’un treball nostre de pedagogia.
- 3r És el més petit i es consideren defensors, a
través de la llengua francesa, de la unitat del país
o de la República. Tenen la uniformitat com a
ideologia. No volen discutir i miren de ridiculitzar-nos. S’apropen al dogmatisme religiós i fan
simbiosi amb part de l’alta Administració i amb
l’Acadèmia.
Una proposició o un projecte de llei ha de ser aprovat per una majoria, amb el suport del govern. Cal
trobar la manera de lligar els uns amb els altres, tot
aïllant els més conservadors.

L’any 1999 es va fer el primer Col·loqui de la Sorbona, arran de la signatura de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritzades per part del Consell d’Europa que avui encara
no ha estat ratificada per l’Estat francès. A París, els dies 3 i 4 de desembre de 2009, deu anys
després, s’han aplegat lingüistes, responsables associatius, periodistes, polítics, representants de
col·lectivitats territorials i representants ministerials per avaluar el camí fet des d’aleshores, amb
l’avantatge que els participants tenen una cultura sociolingüística, és a dir la capacitat d’entendre
les situacions lingüístiques de les diferents llengües regionals emprades dins l’estat, lluny dels
dogmes jacobins en vigor a l’Acadèmia Francesa i en els bancs de l’Assemblea Nacional, on sovint
desconeixen o volen desconèixer el tema, tot pensant-se uns “universals” que en realitat només
aixequen fronteres mentals, talment com refugiar-se dins d’una fortalesa somiada.

Joan Jaume Prost,

delegat de la Federació

La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritzades del Consell d’Europa
Jean-Marie Woehrling, jurista expert davant el Consell d’Europa, remarca que la
Carta és una protecció per a les llengües, però no per als parlants, i que cada estat
la pot adaptar a la seva situació, tot destacant-ne tres punts:
- La vida pública és indispensable a la vida de la llengua.
- Dins la Carta, podem veure una complementarietat entre la llengua “nacional” (o oficial) i la llengua regional (que també podria ser oficial o cooficial).
- El Consell Constitucional ha desenvolupat un argumentari totalment
fantasiós.

La funció de la Constitució francesa
Guy Carcassone, professor de dret constitucional a la Universitat París Oest Nanterre-La
Defensa, explica que les llengües regionals
han estat les víctimes col·laterals d’un dispositiu constitucional absurd: el francès és la
llengua de la República (art. 2). Que el Consell Constitucional rebutgés la ratificació de
la Carta Europea de les Llengües Regionals
o Minoritzades tot invocant l’article 2 de la
Constitució, va ser un desafiament a l’enteniment, a banda que va ser un afegit inesperat
a la Constitució. La majoria de participants
sempre ha entès que la incorporació de
l’article 2 es va fer tot invocant la necessitat
de defensar el francès davant l’anglès, però
que en realitat pretenia impedir l’avenç de les
llengües regionals, i que la posterior aprovació de l’article 75 representava una primera
valoració constitucional positiva de les llengües regionals, però que a la pràctica no havia
comportat avenços ni havia servit per avançar
en la ratificació de la Carta.

Philip Blair, antic delegat al Consell d’Europa, explica que tots els països que han
seguit les recomanacions de la Carta han vist una millora de les seves situacions
lingüístiques. No podem entendre l’actitud fredolica de França, ja que cada estat
té la possibilitat de definir les mesures a prendre. La Carta és un instrument seriós
molt concret i un valor afegit innegable per a les llengües i l’estat concernit.
Sense ratificació, França ha perdut una gran oportunitat per al conjunt de les seves
llengües regionals, però també per a la pròpia imatge de França, tot mostrant la
seva incapacitat per acceptar la diversitat i per assumir el Tractat de Lisboa que
fa de la diversitat un element fort i constitutiu de la vida europea. Nicole Gendry,
representant del CSA (Consell Superior de l’Audiovisual), intenta demostrar que
la seva administració fa molt per les llengües regionals, tot dient que les cadenes
de televisió del servei públic dediquen “3 hores d’emissió en llengua regional”.
Algú del públic diu:
- 3 hores al dia?
- No
- 3 hores a la setmana?
- No
- 3 hores què?
- 3 hores al mes
Esbroncada general a la sala, davant un dèficit evident; la presència de les llengües regionals a les cadenes públiques no arriba ni a un 1 % del temps d’emissió!
La pretensió de demostrar l’interès del CSA ha quedat com a contraexemple,
altrament ben demostratiu.
La paradoxa d’aquests dos dies de debats: els que volen ensenyar o demostrar
els progressos aconseguits, en realitat fan més evident l’absència d’espai per a les
nostres llengües regionals a l’Estat francès. Avui, a Europa, els ciutadans no gaudeixen dels mateixos drets, en particular pel que fa als drets lingüístics. A França
els progressos són tan lents que no sabem si aconseguirem sortir del túnel de la
prehistòria dels drets lingüístics per entrar dins l’Europa del segle XXI.
Ho hem de dir i ho direm, aquí i a tot arreu!
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El Servei
vint anys
Lingüístic celebra
d’existència amb el repte de
de la UGT de la descentralització
Catalunya
llengua

Servei Lingüístic i de Promoció de la Llengua Catalana
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Aquest any 2010 el Servei Lingüístic de la UGT de Catalunya celebra els vint anys d’existència,
de feina diària amb l’objectiu d’assolir el ple i normal ús de la llengua catalana en l’àmbit que
ens ocupa com a sindicat, el sociolaboral.
Arribats a aquest punt, enguany ho celebrem estenent i, d’aquesta manera apropant, el
Servei Lingüístic al territori. Complim la voluntat de la nostra organització d’acostar el
sindicat allà on són els delegats i delegades, afiliats i afiliades. I, comencem per la Unió de
les Comarques Gironines i la Unió Territorial de Tarragona, on de manera embrionària ja
comencem a funcionar, i amb la fita d’anar sumant més delegacions en un futur. Formem
part de les xarxes que a cada territori aglutinen les entitats i organismes que treballen pel
foment de la llengua catalana.
En el cas de Girona és la Comissió d’Organismes i Serveis
Les particularitats territorials del nostre àmbit lingüístic tant a nivell de
per al Foment de la Llengua
composició de població segons l’origen de procedència com de recursos
Catalana, i el Ple de Coordinade formació en l’àmbit de la llengua catalana com de sectors econòmics,
ció Territorial de la Normalitper esmentar tres variables de les moltes que influeixen en el perfil de
zació Lingüística a Tarragona
població activa arreu de Catalunya i que ens ocupen en el nostre projecte
en el cas de les comarques tarde foment de l’ús interpersonal de la llengua catalana en l’àmbit sociolaragonines. Ambdós òrgans es
boral, han fet que ens plantegéssim de fer un pas endavant i apostar per
van crear l’any 1995 amb la fiiniciar un procés per descentralitzar el Servei Lingüístic i de Promoció de
nalitat de fer xarxa entre totes
la Llengua Catalana. En una primera fase, enguany es concreta en la UGT
les associacions que toquen
de les Comarques Gironines i la Unió Territorial de Tarragona, que ens
d’alguna manera l’objectiu del
ha de permetre bastir línies de treball que es materialitzin en actuacions
foment de la llengua catalana
de llarg recorregut en el nostre àmbit, el foment de l’ús social de la llenper tal de compartir projectes
gua catalana en el món sociolaboral. I arribar, i participar de manera més
i afavorir la complementaridirecta, al delegat/da i afiliat/da, a través de programes dissenyats des del
etat per optimitzar recursos.
territori mateix.
Ara estem en disposició de
A banda, d’aquesta descentralització, tan important pel projecte de norpoder formar-hi part, i des del
malització
de l’ús del català en el nostre sector, podem parlar també d’un
territori aportar el nostre graaltre nivell de relacions que ens han de permetre establir línies per un
net de sorra en aquest objectiu
projecte més ambiciós, també de territori, però amb l’horitzó més ampli
comú.
d’àrea lingüística catalana. Per això, hem iniciat també, enguany, converses amb la UGT de les Balears i la UGT del País Valencià, per caminar
junts en aquesta línia de compartir projecte.
Aquests vint anys hem anat cremant etapes i ens hem anat adaptant a la
realitat canviant, tan social com lingüística, del nostre país, sumant esforços perquè ningú no perdés el tren de la llengua, perquè la llengua catalana, com l’entenem des de la UGT de Catalunya, és un punt de trobada per
la cohesió al nostre país, ens obra la porta a l’oportunitat de formar part
d’aquesta societat, per tant, conèixer-la és un dret de tots els treballadors
i treballadores que no ens cansarem de reivindicar.
Ens queda encara molt camí per fer, però cada vegada som més a fer-lo.

recull de publicacions culturals
Mantenim la presentació de publicacions culturals editades majoritàriament en el
conjunt de l’àrea lingüística catalana.

Cultura
núm. 2, juliol de 2008
La cultura, un motor econòmic
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
www.gencat.cat/cultura/revistacultura

Cupatges
bimestral
dir. Lluís Gendrau
Stilgraphic SL
www.cupatges.com

La dimensió econòmica de la cultura, la consideració de la producció cultural com a bé de mercat i el paper
decisiu de les indústries culturals en el desenvolupament de les economies nacionals modernes, i com a
element bàsic de construcció nacional i de cohesió social. La profunda transformació que ha representat
per a les indústries i els mercats culturals l’eclosió de les tecnologies avançades d’informació i comunicació ens situa davant d’una accelerada ampliació del camp de maniobra de la societat del coneixement.
Un nou escenari en el qual els sistemes de producció, transmissió, difusió i creació de l’obra artística es
veuen substancialment modificats i on realitats culturals com la catalana hi poden trobar oportunitats fins
ara insòlites de projecció externa i d’articulació interna. Ressenyem aquest número endarrerit per la transcendència del tema, però ens ocuparem de l’aportació de la revista en el seu conjunt.

Té la voluntat de revisar l’actualitat dels
vins i caves i aprofundir en diferents aspectes relacionats amb la cultura gastronòmica catalana. Escrita en català i amb
un tiratge de 7.000 exemplars. Arriba al
públic general mitjançant quioscs i cellers
(a un preu de 3 euros) i es distribueix gratuïtament a elaboradors, a la restauració
més representativa del nostre país, establiments d’alimentació selecta i comerços
especialitzats relacionats amb el sector de
tota la geografia catalana i balear. Entre els
continguts destaquen reportatges sobre
varietats de raïm, comitès de tast, recomanacions i aparadors de producte, novetats, denominacions d’origen catalanes,
restaurants, espais d’oci i enoturisme, fires
gastronòmiques, etcètera; tot el que faci referència a aspectes relacionats amb el bon
menjar i el bon beure. Va ser premi APPEC a la millor revista en català del 2008.

Temps de Franja
mensual
Any 11, núm. 97
dir. Màrio Sasot
Iniciativa Cultural de la Franja
Revista de les comarques catalanoparlants d’Aragó. La publicació ens informa sobre la actualitat de les comarques de la
Franja, en particular pel que fa a la defensa del territori i a la realitat cultura i lingüística. L’editorial esmenta la lluita per la plena
normalització de les dues llengües minoritàries d’Aragó, amb o
sense Llei de llengües: l’aragonès i el català. Destaquem l’entrevista a l’alcalde de Sopeira, José María Ariño Palacín, carter
de professió, que explica la realitat de l’activitat municipal d’un
poble de 110 habitants, i les modificacions que ha ocasionat la
construcció del pantà. També es fa ressò de l’homenatge a Mossèn León, que va ser capellà i professor de música durant 50
anys. A més, l’actuació del Duo Recapte a la Vetllada cultural
2010 de la UGT de Catalunya.

Enderrock
mensual
dir.Lluís Gendrau
Grup Enderrock
www.enderrock.cat
Ha estat la primera revista escrita en català que s’ha especialitzat en la difusió del rock en el conjunt de
l’àrea lingüística. Va aparèixer el 1993, i des de aleshores ha consolidat la seva qualitat i ha esdevingut un
punt de referència de la música popular catalana. Cada any concedeixen els premis de música catalana on
destaca la participació popular. La revista és un dels millors referents de l’estat de la música en el nostre
país. El 2004 va ser guardonada amb el premi Nacional a la Projecció Social de la Llengua Catalana concedit per la Generalitat de Catalunya. En aquest número: Els Pets. Veterans del pop; 50+. De la Nova Cançó a
les cançons més noves; Palestina. Cançons més enllà del mur; VardCel. La petjada del vent; Cris Juanico.
Les pedres que diuen coses; Soul Atac. L’ànima negra de València; Burmas Flash. Els petits canvis són
poderosos; Wantun. Alta intensitat; Delafé y las flores Azules. Sense mites; La Sentina. Pop atemporal; Els
amics de les Arts; Gossos...
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còmic

Ramon Llull. La controvèrsia jueva
Eduard Torrents
Glénat edicions

Barcelona, any 1263. Un frare apareix mort a l’scriptòrium del convent
de Santa Catalina. La Inquisició
declara culpable de l’assassinat a
un vell rabí; culpable? Abans de
morir a la foguera, aconsegueix
fer-li arribar una carta al seu antic
deixeble, el noble Ramon Llull, armat amb una gran intel·ligència.
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assaig

història

Andreu Farràs i Pere Cullell

Miguel Marco Igual

Angle Editorial

Flor del Viento ediciones

Un de cada quatre residents a Catalunya no hi va néixer. Ens apropen, amb documentació i entrevistes personals, al context sociològic
i als testimonis de persones que,
procedents d’arreu d’Espanya,
avui formen part de l’elit política,
empresarial i cultural de Catalunya.

Els metges són uns excel·lents testimonis de l’heterogènia emigració
republicana a la Unió Soviètica.
Metges enviats pel govern de la
República per conèixer el seu sistema sanitari, nens de la guerra
que van estudiar medicina, o exiliats polítics: unes condicions de
vida difícils.

L’ascensor. L’arribada
al poder dels altres
catalans

Los médicos republicanos españoles en la
Unión Soviética

història

Visca la República!
Joaquim Ventalló, periodista, polític, poeta
i traductor
Pau Vinyes i Roig
Fundació Josep Irla

Testimoni clau del segle XX. Periodista, dirigí els diaris L’Opinió i
La Rambla. Regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Barcelona (19311934), va reorganitzar i potenciar
el Patronat Escolar i va impulsar
l’avantprojecte de l’Aeroport Internacional.

infantil

política

Eduard Estivill i Montse Domè-

Els Quatre Presidents. Entrevistes a
Tarradellas, Pujol,
Maragall i Montilla

nech. Ara LLIBRES

L’Avenç

Pediatre i neurofisiòleg, director de
la Clínica del Son de l’Institut Universitari Dexeus, que ha ajudat milers de pares a fer dormir els seus
fills. En companyia d’una pedagoga i psicòloga infantil, ens proposa
tot un seguit de narracions curtes i
cançons tradicionals enregistrades
en un cd adjun.

Un fresc de la vida política catalana des de 1931. Tots quatre presidents han significat ruptures amb
els seus predecessors. Quatre
maneres d’entendre la identitat i
d’interpretar la realitat social, però
una manera comuna d’afrontar-la:
hereus d’allò que Pierre Vilar anomenava el substrat comú.

Cançons i contes per
abans d’anar a dormir

