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SS’’eessttéénn llaa ttaaccaa 
ddee llaa ccoorrrruuppcciióó aa
lleess IIlllleess
Ja en són cinc els parlamen-
taris implicats en casos de
corrupció a les Illes. Pràctica-
ment tot l’arc parlamentari
n’està esquitxat: Catalina
Soler, Jaume Font i Josep Joan
Cardona, per part del Partit
Ppopular (PP), Tomeu Vicens
d’Unió Mallorquina (UM), i,
l'últim, Xisco Tarrés, dels Par-
tit Socialista de les Illes Bale-
ars (PSIB). Els casos són variats
però sobretot estanrelacionats
amb l’urbanisme.    

>> Països Catalans 4

CCoonnffeerrèènncciiaa 
mmuunnddiiaall ddee VViiaa
CCaammppeessiinnaa
La capital de Moçambic ha aco-
llit la cinquena Conferència
mundial de Via Campesina. És
la primera ocasió que se cele-
bra a l'Àfrica. Els assitents,
arribats de tot el món, han
debatut les maneres d’enfor-
tir l’organització en implan-
tació i en mitjans, però, sobre-
tot han definit ideològicament
el moviment en la direcció de
l’anticapitalisme.

>> Internacional 12

NNoouu ddooccuummeennttaall
ssoobbrree JJooaann FFuusstteerr
Aquest novembre s’ha presen-
tat a diferents ciutats dels Paï-
sos Catalans el nou documen-
tal sobre Joan Fuster, que por-
ta per títol Ser Joan Fuster.
Quinze anys després de la seua
mort, l’intel·lectual valencià
continua ben viu als debats
polítics, historiogràfics i socio-
lògics valencians.

>> Cultura 13
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Periòdic popular dels Països Catalans

“El capital mostrarà la
seua cara més perversa”
El sociòleg i professor de la Universitat Jaume
I Andrés Piqueras és una de les veus que darre-
rament han alertat del perill que l'actual crisi
del capitalisme condueixi a un capitalisme "pit-
jor que l'actual". Segons el professor, això signi-
fica que el capital buscarà tancar els espais demo-
cràtics per continuar acumulant benefici. La
clau per evitar-ho, assegura, rau en la possibi-
litat de defensar projectes alternatius des de l'es-
querra.

>>Contraportada 16

L'escola pública està amenaçada. Amb aques-
ta convicció, milers de mestres i alumnes
dels Països Catalans han tancat les aules i
han sortit al carrer. I anuncien que ho con-
tinuaran fent. Al País Valencià, les críti-
ques es dirigien a la decisió del conseller
Font de Mora d'obligar a impartir l'assig-
natura d'Educació per la Ciutadania en
anglès. Al Principat de Catalunya, qui ha
estat blanc de les crítiques és el seu homò-
leg, Ernest Maragall, perquè ha passat a
tràmit parlamentari una proposta de nova

Llei de l'educació. Sindicats de mestres i
estudiants estan en peu de guerra perquè
denuncien que aquest projecte permet pri-
vatitzar serveis a l'escola pública, desregu-
laritza les relacions laborals i no hi com-
promet prou inversions, entre d'altres.

A més, al tancament d'aquesta edició,
els estudiants universitaris catalans aca-
ben d'iniciar una setmana de mobilitza-
cions contra l'aplicació del Pla Bolonya a
les universitats.

>> Editorial 3 / Països Catalans  5 i 6 

Les universitats del Països Catalans seran escenari de mobilitzacions la setmana del 17 al 12 de novembre // FOTO: Apoptosis

Coincidint amb la trobada dels mandataris del G-
20 a Washington, milers de persones ocupaven el
carrer als Països Catalans per denunciar que l'a-
nunciada "refundació del capitalisme" és una far-
sa, i que cap de les mesures sorgides de la troba-
da servirà per aturar els expedients de regulació
de l'ocupació que es van anunciant de manera

ininterrompuda. L'ACCENT donem notícies dels
darrers anuncis de tancaments d'empreses o aco-
miadaments de treballadors i treballadores, tant
en les àrees metropolitanes com en comarques
més apartades del país. Sumats afecten de mane-
ra directa 15.000 treballadors.

>> Economia 10 

Rebuig popular 
a la cimera del 
G-20 i a les 65 hores

>>>>PPaaïïssooss      CCaattaallaannss  77

Diada a la Catalunya Nord



L’ACCENT 142DEL 18 DE NOVEMBRE A L’1 DE DESEMBRE DE 200802 OPINIÓ

EpC 
AQUIL·LES RUBIO ALACANT    

La polèmica al voltant de l'Edu-
cació per a la Ciutadania (EpC)
està activant les consciències i
els ànims de bona part de la
comunitat educativa del País
Valencià. El boicot del conseller
Font de Mora, que ha instaurat
a colp de decret que l'assignatu-
ra s'ha d'impartir en anglès, ha
mobilitzat professorat, famílies
i alumnat. Allà on ho explique,
no ho entenen. Que teniu dos
professors a l'aula, un explicant
la matèria i l'altre fent-ne la tra-
ducció a l'anglès? Sí, resulta
increïble per a aquelles perso-
nes sense una experiència direc-
ta de la manera de fer, pensar i
castigar de la classe política
valenciana. Podeu imaginar la
cara dels meus alumnes quan, el
15 de setembre, es trobaren amb
aquest panorama. Podeu imagi-
nar-vos la meua quan escoltava
la meua companya d'anglès expli-
cant els rights, els duties i la
social equality. La dignitat del
professorat i les múltiples raons
pedagògiques per oposar-se a
impartir una matèria en una
llengua estrangera que l'alum-
nat no domina, han fet que a la
pràctica la majoria de les clas-
ses d'Educació per a la Ciutada-
nia s'impartisquen en la llengua
que toca, en el meu cas en cata-
là, malgrat les amenaces de san-
cions. 

Entenc però, que més enllà de
l'actual conflicte amb el PP valen-
cià, que no només és lingüístic
sinó fonamentalment polític i
educatiu, la implantació d'aques-
ta matèria en el currículum de
primària i secundària té un com-
ponent més profund. Cal saber:
pretén el Govern espanyol incor-
porar una educació en valors que
ja està introduïda mitjançant la
transversalitat, o simplement
penjar-se una medalla davant la
Unió Europea? I més encara; en
una societat on el coneixement,
l'estudi i l'aprenentatge estan
cada vegada menys valorats, una
assignatura escolar d'una hora
setmanal és el mitjà per adqui-
rir una sèrie de compromisos
morals i ètics amb la societat?
No necessitem més escola, sinó
menys televisió; no fa falta més
docència, sinó menys playsta-
tion; no fa falta un altre llibre
de text, sinó més biblioteques.
Perquè, en definitiva, no serem
una societat moralment més sana
pel fet de repetir a les aules tal
o qual consigna per molt justa
que siga, sinó per fer-la realitat
en el nostre quefer quotidià. 

PPUUNNTT DDEE MMIIRRAA

EEll ccaappiittaalliissmmee ii lleess 6655 hhoorreess
COL·LABORACIÓ JOAN SEBASTIÀ COLOMER*

La nova Directiva de temps
de treball, coneguda com a
Directiva de les 65 hores,
permetrà els diferents
governs incrementar la jor-
nada laboral fins a les 65
hores, calculades com a mit-
jana durant un període de
3 mesos. Aquesta ampliació
d'horari la podria negociar
el treballador fora de con-
veni. Les suposades contra-
partides "garantistes" de la
directiva consisteixen en
què l'empresari haurà d'ob-
tenir el consentiment del
treballador per escrit, i la
validesa d'aquest consenti-
ment no serà superior a un any. 

Aquest despropòsit, com tota la
resta del discurs "liberal" sobre la
qüestió del treball, es basa en la con-
cepció que el contracte laboral és una
mena d'acord civil entre parts iguals.
Aquesta concepció tendeix per exten-
sió a posar en dubte el sentit general
de "tot" el dret laboral. En definiti-
va, si el "dret" a treballar més de 48
hores és disponible i renunciable, per
què no ho seran demà elements enca-
ra més sensibles com el mateix sala-
ri? Qui pot impedir, dins d'aquesta
lògica, que un treballador ofereixi els
seus serveis legalment per sota del
salari mínim?

Però si el contingut de la Directi-
va és una dura amenaça pels treba-
lladors, el procediment que ha seguit
fins ara és ja una derrota de fet: l'es-
mentada Directiva no ha merescut ni
tan sols una conversa prèvia amb els
dirigents sindicals. Ara que ploren
desconsolats pels drets dels treballa-
dors podran reflexionar sobre quin
és el tipus d'incompetència que fa que
les institucions de la burgesia els igno-
rin d'una manera tant flagrant.

Lliçons de la Directiva
Tots aquests aspectes ens mostren fins
a quin punt l'abast d'aquesta Directi-
va obliga els treballadors a entaular
una lluita que va molt més enllà de
la simple reivindicació parcial de tipus

legal. La pitjor derrota pels treballa-
dors catalans seria tornar a ser com-
panys de viatge d'individus com el
ministre de Treball Celestino Corba-
cho i el seu oportunisme. Ens podem
fer una idea de la importància de la
Directiva quan un home de la seva
trajectòria considera que aquella
atempta contra "la conciliació de la
vida laboral i familiar i no protegeix
adequadament la salut dels treballa-
dors".

Com es pot veure, aquesta directi-
va serà un instrument de rentat de
cara per a la "socialdemocràcia" espan-
yola i catalana, que fan ostentació de
la seva indignació mentre s'abstenen
a l'hora de la veritat. I així intenten
recuperar el prestigi perdut entre els
treballadors fent veure que s'enfron-
ten a una tendència (més enllà del
que passi amb aquesta Directiva) que
no poden ni volen aturar, car les
recents sentències del Tribunal de
Justícia en els casos Rüffert (abril
2008) i Laval (desembre 2007) van en
la mateixa direcció de retallar el paper
de la negociació col·lectiva.

Serà una lluita llarga. De la matei-
xa manera que en el cas de la Consti-
tució Europea, encara que el proper
17 de desembre el Parlament Europeu
rebutgés la Directiva de les 65 hores,
està molt clar quins són els objectius
del capital europeu. Tant clar com
que les formes de lluita (per dir-ho
d'alguna manera) dels sindicats com-

promesos amb el "pacte social" són
absolutament innoqües davant de la
voluntat de poder de la burgesia euro-
pea. Les oligarquies del continent
sabran trobar la manera i la conjun-
tura idònies si no aconseguim defen-
sar-nos nosaltres mateixos i conti-
nuem delegant en sindicats pactistes
i partits burgesos.

Un mercat de treball amb altes
taxes d'atur i de precarietat com el
dels Països Catalans patirà particu-
larment l'aplicació de la Directiva.
Però fóra bo no perdre la perspecti-
va real de les coses: els sistemes de
protecció social i les regulacions del
mercat de treball existents en els
països de la UE són un obstacle per
a les classes dominants en la seva
lluita per a una posició hegemòni-
ca i competitiva dintre de l'econo-
mia global. Per això la lluita contra
aquesta llei ha de ser formulada des
de l'esquerra independentista com
una lluita contra el capitalisme. És
impossible esperar que dins una lògi-
ca capitalista les oligarquies euro-
pees renunciïn a aquest i altres avan-
tatges. El context actual de crisi eco-
nòmica accelerarà encara més aques-
ta dinàmica, però també posa més
clarament que mai davant dels ulls
dels treballadors que l'Estat és un
instrument de classe i els autoano-
menats "dirigents obrers" són, com
a mínim, els "tontos útils" de l'es-
tratègia de la burgesia. Fins i tot en

el cas que el capitalisme es
refundés (com ara els agra-
da dir) amb un nou "rostre
humà" i els dirigents de la
socialdemocràcia se'n fes-
sin els abanderats no ens
quedaria un altre camí que
la seva destrucció i la ins-
titució del poder obrer i
popular. Convertir la cam-
panya contra les 65 hores
en una pura lluita tàctica,
parcial i dins dels canals
institucionals és oferir en
safata a Corbacho i compan-
yia una victòria gens impro-
bable -el juny vinent hi hau-
rà eleccions al Parlament

Europeu.

Sense maquillatges
La lluita contra la Directiva no es pot
resoldre amb els maquillatges de tots
coneguts (i àmpliament practicats
pels sindicats pactistes i l'"esquerra
democràtica"): és una lluita per la
reducció de l'horari laboral, per la
unitat dels treballadors en la nego-
ciació i fins i tot per la defensa dels
serveis socials. El fet que Foment del
Treball, com la comarcal Cecot, com
Pimec, rebutgin els termes en què el
govern espanyol presenta l'acord euro-
peu, i destaquin que el topall setma-
nal estàndard es mantindrà en 48
hores no ens ha de fer creure que entre
aquestes benemèrites institucions i
el Govern espanyol hi hagi diferèn-
cies de fons sobre el que anomenen
"flexibilització del mercat laboral".

Com tampoc podem deixar-nos
entabanar pels qui ens voldran con-
vèncer que "estem al mateix vaixell".
La proposta de la Confederació Euro-
pea de Sindicats (CES), de la qual for-
men part CCOO i UGT, està ben lluny
del que es necessita.

La qüestió sembla ser comprovar
el "llindar d'acceptabilitat"·dels tre-
balladors europeus. Si tot el que es
troben enfront és una aturada sim-
bòlica i una manifestació hauran "com-
provat el llindar" i entraran fins a la
cuina.

**  MMiilliittaanntt  dd''EEnnddaavvaanntt  ((OOSSAANN))

LAIA ALTARRIBA I PIGUILLEM  FULLEJANT
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l'únic diari que existeix a l'illa d'Irlan-
da en gaèlic, La Nua ("Nou dia"). I aca-
ba d'anunciar que tanca les portes i,
per tant, deixa orfes de premsa diària
els lectors en gaèlic.

L'editor de La Nua va fer aquest anun-
ci a Barcelona aquest mes de novem-
bre, en una taula rodona organitzada
per l'APPEC dins del Fòrum de l'Espai
Català de Premsa. Mac Giolla ha expli-
cat que l'organisme de suport a la llen-
gua gaèlica Foras na Gaeilge (el seu
àmbit d'actuació és l'illa sencera) ha
decidit retallar els fons econòmic amb
que ajudava el grup editor Belfast Media
Group a treure al carrer de dilluns a
divendres La Nua. El diari ha acumu-
lat un dèficit de 270.000 lliures, i els
editors diuen que no poden fer-hi front
sense suport institucional.

Que fos l'únic diari en gaèlic no sor-

prèn, malauradament, si observem la
realitat sociolingüística d'Irlanda. A
l'illa hi viuen prop de sis milions de
persones, i d'aquestes, 1,7 milions asse-
guren que l'entenen. Però la xifra de
parlants habituals es redueix a 70.000,
segons les dades més positives. Aques-
tes dades contrasten significativament
amb el fet que sigui la llengua oficial
(juntament amb l'anglès) a la Repú-
blica d'Irlanda i, des de 1998 amb l'A-
cord de Divendres Sant, també a Irlan-
da del Nord. La causa? La política colo-
nial respecte a Anglaterra al llarg de
segles, que ha comportat l'assimilació
de la major part de la població a la cul-
tura de la metròpoli, malgrat que des
del 1921 la major part de l'illa és inde-
pendent.

Significativament, La Nua va néi-
xer el 1984 a Belfast com a revista set-
manal. Significativament perquè al

nord de l'illa, la lluita per la indepen-
dència i la reunificació va comportar
un major grau de consciència i com-
promís amb la llengua pròpia. L'inte-
rès dels lectors va convertir la revista
en diari, però sembla que les institu-
cions no han acompanyat aquesta
voluntat de garantir que el gaèlic sigui
present en tots els àmbits comunica-
tius.

La xarxa Internet ha obert un espai
a les llengües minoritzades que els per-
met està en igualtat de condicions de
les que gaudeixen de bona salut i del
suport d'estats. I hi ha suposat un revul-
siu per llengües com la gaèlica o la
catalana. Així que els que vulguin con-
tinuar llegint en gaèlic l'actualitat dis-
posen de diverses pàgines web infor-
matives en aquesta llengua cèltica.
Però mentre es guanya terreny en un
espai comunicatiu, en un altre que és
clau per la normalització lingüística,
el gaèlic perd aquest 2008 una nova
batalla.

Tanca ll'únic ddiari een ggaèlic
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La intervenció dels governs de les principals potències econòmiques

del món capitalista per salvar el sistema financer semblava augurar una

fi del model neoliberal que s'havia imposat d'ençà l'ensorrament del

bloc soviètic. Amb la crisi econòmica molts han ressuscitat Marx -els que

prèviament l'havien mort, és clar!-, reconeixent la validesa de les seues

anàlisis. Així, tot escoltant les tertúlies dels mitjans convencionals podí-

em arribar a pensar que es volien aplicar polítiques social(iste)s per con-

trarestar la crisi; podíem arribar a pensar, doncs, que les patronals, els

lobbies empresarials i els think tanks més reaccionaris havien perdut

legitimitat i força amb aquesta crisi.

La recent cimera del G-20 ha deixat ben clar que el model és intoca-

ble; i no només això, ha establert que la medicina per curar-lo de l'ac-

tual malaltia és més del mateix: més "lliure mercat", més "flexibilitat

laboral" i menys "despesa" social. Però no era necessari esperar-se a la

cimera per preveure això, com tampoc cal limitar el debat al pla de la

teoria i de l'abstracció: a casa nostra tenim múltiples exemples de com

la crisi no ha alterat en cap punt les polítiques econòmiques i socials

dels governs. N'hi ha un, a més a més, que ha generat una important

mobilització: estem parlant del món de l'ensenyament.

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) fa uns quants

anys que denuncia els efectes que el procés de convergència de l'Espai

Europeu d'Ensenyament Superior tindrà sobre les universitats catala-

nes i, en última instància, sobre el conjunt de la societat. Per sota la

façana europeista -encara hi ha gent que se la creu?-, aquest procés, tam-

bé conegut com el procés de Bolonya, es proposa incrementar la "com-

petitivitat" de les universitats, "racionalitzar" les titulacions que s'hi

ofereixen i augmentar-hi la presència del sector privat, tant en finan-

çament com en la presa de decisions. És la culminació d'un model que

ja s'estava dibuixant des de fa temps, amb el famós Informe Bricall, per

exemple, que a principis d'aquesta dècada comptava amb l'aval dels sin-

dicats i dels partits institucionals que es diuen d'esquerres i de gran part

del món de l'ensenyament, exceptuant les organitzacions més combati-

ves. Ara, amb l'aprovació dels nous plans d'estudi, comencem a veure'n

els efectes més contundents: la desaparició de les titulacions menys "ren-

tables", la proliferació de màsters en substitució dels antics estudis de

tercer cicle o, en casos concrets, com els estudis d'Història del País Valen-

cià, la pràctica eliminació de les assignatures de la nostra pròpia histò-

ria a la Universitat de València. Allí, com a la resta de les universitats

catalanes han sigut nombroses les mobilitzacions en contra del procés

de Bolonya: assemblees, tancaments, manifestacions o referèndums són

alguns del exemples de les moltes iniciatives contra el procés de Bolon-

ya que s'hi han produït. I el dia 20 de novembre hi ha una convocatòria

de vaga a tots els Països Catalans, que és també una convocatòria a nivell

europeu.

Però l'ensenyament universitari no és l'únic que està en peu de gue-

rra: al Principat i al País Valencià l'inici de curs als centres de secundà-

ria també ha sigut mogut amb motiu de l'aprovació de la LEC i de les

arbitrarietats en relació a Educació per a la Ciutadania, respectivament.

La LEC, per una banda, consagra el sistema semiprivat de l'educació obli-

gatòria, mitjançant el foment i la consolidació del model de les concer-

tades; i d'altra banda, al País Valencià, el conseller Font de Mora inten-

ta desprestigiar el sector públic imposant mesures que dificulten, fins

i tot encara més, el desenvolupament d'uns centres ja molts precarit-

zats.    

L'ensenyament és només un dels molts serveis socials que s'estan

veient afectats per les mesures neoliberals, que previsiblement s'agreu-

jaran amb la crisi. Per sort, és un àmbit on la tradició de lluita encara

està arrelada, com demostren el SEPC i l'actual efervescència del movi-

ment estudiantil. Ací, per tant, no ha calgut ressuscitar cap mort. Però

si més enllà del món de l'ensenyament encara ens cal reclamar l'herèn-

cia de Karl Marx, no ho fem només limitant-nos a la teoria sinó que recu-

E D I T O R I A L

La societat catalana, com
la mundial, actualment té
plantejats una sèrie de rep-
tes importants, entre els
quals hi ha els energètics.
Es poden resumir en: dis-
minuir la despesa energè-
tica i ser més eficients,
aconseguir una reducció
de les emissions de CO2,
trencar la dependència
envers els combustibles fòs-
sils, desterrar l'energia
nuclear, aconseguir un
model elèctric adequat,
assegurar els serveis ener-
gètics (tant a les llars com
a la indústria, el comerç i
els serveis), tenir un sub-
ministrament fiable, i
potenciar la utilització de
les fonts energètiques reno-
vables.

Per contra, ni el nostre
actual model energètic en
general i elèctric en par-
ticular, ni el planejament
previst per als propers
anys, aconsegueix fer front
a aquests reptes acomplint
els requisits assenyalats.
Es tracta d'un model que
es basa fonamentalment
en els combustibles fòssils
i en l'energia nuclear (en
el cas de Catalunya, aques-
tes dues fonts representen el 80% de
la potència elèctrica instal·lada), és
centralitzat en grans instal·lacions
generadores i grans línies de trans-
port, està fonamentat en l'economia
d'escala amb impactes ambientals,
econòmics i socials, genera una impor-
tant dependència envers les multi-
nacionals elèctriques, és molt inefi-
cient en perdre dos terços de l'ener-
gia primària (només en les línies de
transport a molta alta tensió es perd
entre un 10 i un 30% de l'energia
transportada).

Per tal de fer front a aquesta situa-
ció, la generació distribuïda repre-
senta una evidència ignorada. Segons
l'Institute of Electrical and Electro-
nic Engineers (IEEE), la Generació
Elèctrica Distribuïda (DEG): "és la
generació d'electricitat mitjançant
instal·lacions que són suficientment
petites en relació a les grans centrals
de generació, de forma que es poden
connectar en qualsevol punt d'un sis-
tema elèctric". Per tant, per genera-
ció distribuïda s'entén tota la gam-
ma de tecnologies de generació elèc-
trica que no precisen de la xarxa de
transport elèctric D'alta tensió, a més
de tots aquells sistemes de calefacció
que produeixen - consumeixen en un
mateix indret.

Les tecnologies de generació dis-
tribuïda abracen un ampli ventall de
possibilitats, tot i que les que se'ns
presenten més útils per fer front als
reptes esmentats, són les que utilit-
zen fonts renovables (solar, eòlica i
biomassa), les que prioritzen la
instal·lació d'aquestes tecnologies en
sòl urbà i industrial, i que per tant
aproximen els centres productors als
nodes de distribució i consum ja exis-
tents, i les que es basen en la parti-

cipació de la ciutadania en la con-
cepció i gestió dels projectes. 

Així doncs, la generació distribuï-
da presenta una sèrie d'avantatges
com ara són: la redistribució dels
beneficis en un ampli espectre de la
societat en incrementar el nombre
de productors d'energia i de proveï-
dors dels servei de subministrament;
la configuració d'un mercat basat en
la competència real amb tots els avan-
tatges que comportaria per al consu-
midor (tarifes més econòmiques i ser-
veis més acurats); fer possible l'accés
a la generació a associacions de veïns,
cooperatives, ajuntaments, empre-
ses, particulars...; la millora de l'e-
ficiència en minimitzar les pèrdues
per transport; l'augment de fiabili-
tat i resistència de la xarxa de sub-
ministrament en no dependre d'uns
pocs centres productors i unes poques
línies de transport; la integració en
àrees industrials i urbanes evitant
nous consum de sòl; la proximitat a
la demanda que contribueix a l'equi-
libri territorial; la major adaptabili-
tat als avenços tecnològics; una millor
modulació a les necessitats energè-
tiques de cada territori; i la creació
d'unes noves dinàmiques sociocultu-
rals en contribuir un canvi d'acti-
tuds que també repercutiria en un
augment de l'estalvi i en un ús més
eficient de l'energia.

Amb la universalització de la gene-
ració distribuïda, l'energia passaria
de ser un hostatge en mans de les
grans empreses del sector elèctric a
esdevenir un bé de lliure accés que
obriria les portes a una revolució eco-
nòmica i qui sap si també social. La
proximitat i el coneixement popular
del que és la generació i distribució
energètica acceleraria l'adquisició

d'una nova cultura de l'e-
nergia com un dels ele-
ments essencials del
model energètic del
futur. A més, la genera-
ció distribuïda ens acos-
taria a la l'autosuficièn-
cia energètica, que per-
metria disminuir els
moviments geoestratè-
gics pel control de les
fonts energètiques i del
seu transport, a més de
possibilitar el desenvo-
lupament dels països
pobres.

Però el bo del cas, és
que no estem parlant d'u-
na utopia sinó d'un
model que alguns terri-
toris ja han emprès. A
Dinamarca per exemple,
des de 1976 la legislació
obliga a la construcció de
plantes generadores per
barris, i des de 1979 està
prohibit l'ús d'electrici-
tat per a calefacció, amb
el resultat que en l'actua-
litat el 60% de les llars
reben el subministra-
ment de calefacció a tra-
vés de sistemes comuni-
taris. A Holanda, l'ús de
microgeneració abasta el
52% de l'electricitat gene-

rada a tot el país. A Alemanya hi ha
set milions de metres quadrats de
plaques solars tèrmiques (només un
milió a l'Estat espanyol), i gairebé
4.000 MW en solar fotovoltaica (només
1.000 MW a l'Estat espanyol), amb un
promig de 140m2 de plaques solars
per habitant (per només 16 m2 a l'Es-
tat espanyol), i un 90% de les plaques
solars ubicades en teulades d'habi-
tatges, naus industrials, i equipa-
ments i espais públics urbans.

Tot i això, a casa nostra hi ha algu-
nes barreres que cal superar, com són
l'absència d'informació; les dificul-
tats imposades per les companyies de
distribució elèctrica per possibilitar
la connexió; la feixuga tramitació
administrativa; la insuficiència i difi-
cultat per accedir als ajuts; o la man-
ca d'una actitud governamental fer-
ma per defensar els interessos de la
ciutadania per damunt dels de les
grans multinacionals elèctriques.

Malgrat tot, quedem-nos amb el
que diu Jim Hansen, de l'Institut God-
dard d'Estudis Espacials de la NASA:
"L'amenaça que representa l'escalfa-
ment global del planeta és clara i
inequívoca. Per fortuna, també ho
són les solucions. Malgrat allò que
sostenen les veus pessimistes -que els
hàbits i esquemes relatius a l'ús de
l'energia no poden modificar-se subs-
tancialment-, el canvi és possible sem-
pre i quan hi hagi la voluntat políti-
ca de posar-lo en pràctica. (…) Sobre-
tot en un context polític dominat per
governs habituats a la concessió de
subsidis a determinats grups empre-
sarials (…)."

**GGeeòòggrraaff  ii  pprrooffeessssoorr  
aa  llaa  UUnniivveerrssiittaatt  RRoovviirraa  ii  VViirrggiillii

sseerrggii..ssaallaaddiiee@@uurrvv..ccaatt

PPeerr uunn ssiisstteemmaa eenneerrggèèttiicc 
eeffiicciieenntt:: llaa ggeenneerraacciióó ddiissttrriibbuuïïddaa L’ensenyament

s’enfronta al
neoliberalisme
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PSIB i imputat en el cas Eivissa Cen-
tre. 

La reacció dels partits ha estat
acusar-se els uns
als altres de por-
tes enfora,
entrant en la
dinàmica del "i tu
més", i deixant
l'amarga sensació
als ciutadans que
"tots fan el
mateix". De por-
tes endins, el PP
ha expulsat els
seus militants de
base imputats
ipso facto, mentre

mantenia la militància als seus alts
càrrecs. El PSOE no ha fet res i argu-

menta que el cas de Xisco Tarrés es
diferent dels altres. Pel que fa a
UM, ha esperat que es destapés el
tercer cas per
actuar contra
Vicens. L'únic par-
tit que per ara s'ha
salvat de les acu-
sacions és el Bloc,
encara que des-
col·locat i amb
molt poca repre-
sentació no sem-
bla capaç de capi-
talitzar-ho i tam-
poc s'ha llançat a
demanar elec-
cions anticipades
per la por a perdre
encara més representació.

La cclasse ppolítica bbalear ssota ssospita
Revolució
TOMEU MARTÍ I FLORIT* 
PALMA

Quan Pasqual Maragall va dir,
en seu parlamentària als con-
vergents que el seu problema es
deia 3%, a les Illes Balears la
reacció va ser una barreja d’in-
credulitat i sornegueria: només
el 3%?

Quan a altres llocs de l’Euro-
pa occidental es munten grans
escàndols per l’aparició sobre-
vinguda de trànsfugues al seu
parlament, a les Balears no
podem evitar un sentiment d’es-
tranyesa: duim tota la vida auto-
nòmica depenent de parlamen-
taris que han fugit de la "disci-
plina" del seu grup.

Per ventura per aquesta llar-
ga tradició, per ventura per l’em-
briaguesa produïda per la sor-
prenent victòria a les eleccions
del 2003 i a recer dels successius
arxivaments i prescripcions d’an-
teriors casos de corrupció, Jau-
me Matas i el seu equip, conver-
tiren les institucions illenques
en una mena de cova d’Ali Babà.

A diferència de les anteriors
ocasions, ara hi ha uns fiscals
anticorrupció, que es prenen la
seva feina de manera seriosa i
que estudien cada un dels casos
que els arriba.

Ara mateix, el PP acumula
tants casos de corrupció que ens
caldria molt més espai del que
disposam per fer-ne una simple
relació. A més a més, en aquests
moments, hi ha cinc diputats
del Parlament imputats per casos
de corrupció (és a dir que podrien
formar grup parlamentari pro-
pi). N’hi ha 3 del PP, un d’UM i
un del PSOE.

D’aquests, l’únic grup que ha
pres mesures ha estat UM, que
ha suspès de militància Barto-
meu Vicens, imputat per l’ano-
menat cas Son Oms. Aquesta
situació ha duit a que en aquests
moments els partits que donen
suport al Govern siguin 29, els
mateixos que no n’hi donen. Per
la qual cosa, ara per ara, la gover-
nabilitat és en mans d’un dipu-
tat imputat. L’alternativa que
ha assenyalat el president Fran-
cesc Antich, la de pactar els prin-
cipals temes amb el PP, no sem-
bla una gran solució: fugir d’un
imputat per posar-se en mans
de tres.

Malgrat tot el que ha anat sor-
tint: gent que fa que la institu-
ció que dirigeix llogui un local
de la seva propietat a un preu
per sobre del mercat, gent que
es queda comissions del 60% i
enterra els doblers dins una cap-
sa de Cola Cao al seu jardí... la
sensació dels que fa anys que
segueixen la política illenca és
que no ha sortit ni una petita
part de la podridura que hi ha
a les institucions i que està vin-
culada al finançament il·legal
d’alguns partits polítics.

Si un dia arribàs a sortir tot,
la solució no serien unes elec-
cions anticipades. La solució
seria una autèntica revolució.

**PPeerriiooddiissttaa

OOPPIINNIIÓÓ

JOAN BALLESTER PORRERES

Frau,suborn,prevaricació,tràfic d'influèn-
cies, falsedat documental; darrerament
aquest és el vocabulari més emprat a les
Illes quan es parla de política institucio-
nal.Com una taca d'oli, les investigacions
i imputacions per casos de corrupció es
van estenent, fent trontollar un Govern
que ja es troba en minoria per culpa d'a-
quests casos. Ja són cinc els parlamen-
taris imputats per diferent delictes a les
Illes, cinc de 59, o el que és el mateix, un
8,5% del total. Si els ciutadans balears
fossin tan honestos com els seus repre-
sentants, i hi hagués el mateix percen-
tatge de població implicada en causes
judicials, ens trobaríem que hi hauria
80.000 balears a l'espera de judici.

La corrupció s'ha estès ja com un
mal endèmic en la política balear,
i afecta a polítics de gairebé tot
l'arc parlamentari: Catalina Soler,
portaveu del PP i acusada pel cas
Cavallistes; l'exportaveu del PP, Jau-
me Font, acusat de participar en
una trama de suborns en el Pla terri-
torial de Mallorca (PTM); el dipu-
tat també popular
Josep Joan Cardo-
na, imputat en el
cas Scala; l'expor-
taveu d'Unió
Mallorquina (UM)
a l'hemicicle
Tomeu Vicens,
implicat en el cas
Son Oms, en el cas
PTM i en el cas
Domenge, l'expul-
sió del qual com a
militant d'UM ha
deixat el govern en
minoria; i l'últim, Xisco Tarrés,
president del consell d'Eivissa pel

Govern en minoria
L'expulsió com a militant de Unió
Mallorquina de Tomeu Vicens, i la
seva negativa a deixar l'escó, ha
deixat el partit regionalista al grup
mixt i el govern en minoria (el Par-
tit Popular es va quedar a un sol
escó d'obtenir la majoria absoluta).
A partir d'aquí s'han fet diferents
conjetures sobre el que passaria;
sembla que ja ha estat descartada
la celebració d'eleccions anticipa-
des, i la sortida triada per l'execu-
tiu, i que va posar en boca de la
portaveu del govern, Joana Barce-
ló (PSOE) és cercar acords amb el
PP i el diputat independent de For-
mentera (lligat al PP), mentre el
president Antich diu ara que pot-
ser s'han usat massa les acusacions
de corrupció entre partits. Men-
trestant, el Govern ja s'ha servit en
dues ocasions de l'imputat Vicens
per guanyar votacions.

Tot això deixa un panorama deso-
lador a les institucions balears, nor-
malitzant cada vegada més la rela-
ció entre poder i corrupció, amb
partits suposadament enfrontats

pactant entre
ells per no per-
dre la poltrona,
i amb una
població cada
vegada més
allunyada de la
classe política,
que observa atò-
nita i sense
reaccionar, com
desenes de
milions dels
seus impostos
van anar a

parar a la butxa-
ca dels seus suposats representants.

Cas CCavallistes
S'acusa la parlamentària i portaveu del PP Catalina Soler de tràfic d'in-
fluències i falsedat documental per haver tramitat, juntament amb deu
càrrecs municipals més del PP la legalització de dos xalets del batlle de
Ses Salines Sebastià Vidal (PP).

Cas PPTM
S'acusa al parlamentari popular Jaume Font i a l'exportaveu d'UM al Par-
lament Tomeu Vicens de tràfic d'influències i prevaricació. Mitjançant el
Pla territorial de Mallorca (PTM), requalificaren terrenys propis per mul-
tiplicar el seu valor, a més n'adquiriren d'altres que passaren de no urba-
nitzables a urbanitzables un cop feta l'adquisició.

Cas SScala
S'acusa el popular Josep Joan Cardona de malversació de fons públics per
la seva participació en la trama que desvià més de cinc milions d'euros del
Consorci pel Desenvolupament Econòmic de les Balears.

Cas EEivissa CCentre
S'acusa de frau Xisco Tarrés, president del Consell d'Eivissa, en l'ad-
judicació per part de l'Ajuntament socialista de les obres de rehabili-
tació del casc antic d'Eivissa a la promotora Brues per 120 milions d'eu-
ros, per la qual, el PSOE eivissenc hauria rebut 1,5 milions d'euros.

Cas SSon OOms
S'acusa Tomeu Vicens de crear una societat mitjançant la qual s'esti-
ma que va cobrar 700.000 euros procedents del 15% de comissions que
obtingué arran de la requalificació de Son Oms, aprovada pel Consell
de Mallorca el 1999. 

Catalina Soler,quan exercia com a alcaldessa de Felanix

“Ja són cinc els 
parlamentaris 

balears imputats 
per corrupció a les
Illes, un 8,5% del

total”

“El panorama a 
les institucions 

balears és desolador i
normalitza més la

relació entre poder i
corrupció”

EEllss ccaassooss

La corrupció ha sigut  proporcional a l’especulació urbanística dels darrers anys
Francesc Tarrés i Francesc Antich durant la passada campanya electoral
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Bolonya eencén eels àànims ddels 
estudiants uuniversitaris ccatalans
ANDRÉS GONZÁLEZ TORRENT

Un any més, el Fòrum Europeu d'Es-
tudiants, en motiu de la celebració
del 17 de novembre, dia internacio-
nal de l'estudiant, ha llançat una
convocatòria de lluita en defensa
l'ensenyament públic i contra el pro-
cés de convergència europea. Als
Països Catalans la data fixada per a
la vaga i les mobilitzacions serà el
20 de novembre i hi ha convocades
activitats a diverses poblacions, com
Barcelona, València, Lleida, Caste-
lló, Alacant, Girona, Tarragona, Vic
o Benissa.

Moviment i referèndums 
arreu del territori
En les últimes setmanes el movi-
ment estudiantil ha anat augmen-
tant la seua intensitat al llarg de la
nostra geografia, han aparegut
assemblees de facultat a llocs on
mai, o poques vegades, havien exis-
tit, com a la Universitat Jaume I de
Castelló, la Politècnica de València
o la Universitat de València. En
Aquesta última els estudiants han
ocupat en poques setmanes la majo-
ria de facultats i escoles de tots els
campus (veure L'ACCENT 141), i s'ha
obligat al rector a fer un debat públic
al que assistiren més de 1.000 per-
sones.

Aquest moviment contra el Pro-
cés de Bolonya compta amb algunes
reivindicacions comunes a diverses
universitats catalanes, com l'exigèn-
cia de la realització d'un referèn-
dum en el que es consulte a la comu-
nitat educativa sobre la reforma euro-

pea mitjançant una pregunta: "S'ha
de congelar l'aplicació de l'EEES i
iniciar un procés de debat sobre el
futur de la universitat pública?"

L'any passat ja es van fer refe-
rèndums a la Universitat de Lleida
i a algunes facultats de la UAB i la

UB, i el passat 12 de novembre es va
fer la consulta a la Universitat de
Girona. En tots els casos el resultat
ha sigut d'un fort rebuig a l'aplica-
ció de l'EEES. El proper 25 de novem-
bre es realitzarà el referèndum a la
Universitat Autònoma de Barcelo-

Manifestació a València en contra del procés de Bolonya, l’any passat // FOTO: L’ACCENT

na i les Assemblees d'Estudiants de
València han anunciat, després de
la negativa del rector Paco Tomàs a
realitzar la consulta, que buscaran
els mitjans per poder preguntar a
la universitat valenciana sobre el
seu propi futur.

AAccoorrdd GGeenneerraall ssoobbrree eell CCoommeerrçç
ddeellss SSeerrvveeiiss ((AAGGCCSS,, 11999955))
L'AGCS elaborat per l'Organització Mundial del Comerç (OMC)
està considerat l'origen del procés de convergència europea. Pre-
tén "la completa liberalització del mercat dels serveis" (preàm-
bul) eliminant totes les barreres existents. En aquest context
l'educació deixa de ser un dret i es converteix en una mercade-
ria més, que es compra i es ven. L'AGCS amenaça amb acabar
amb el finançament públic al qualificar les subvencions com
"efectes distorsionadors en el comerç de serveis" (artícle XV).

DDeeccllaarraacciioonnss ddeellss mmiinniissttrreess 
dd''EEdduuccaacciióó
La Declaració de Bolonya (1999), signada per tots els ministres
europeus d'Educació i considerada l'inici del procés de refor-
ma, estableix les bases de l'EEES i uns objectius oficials: pro-
moure la mobilitat dels universitaris arreu d'Europa, poten-
ciar una major competitivitat de les universitats europees a
nivell internacional, facilitar la integració dels titulats en el
mercat laboral i prolongar el període d'aprenentatge "al llarg
de tota la vida".

Aquests principis es van completant amb declaracions bia-
nuals (Praga, Berlín, Bergen, Londres) on es van sumant més
estats europeus i de fora del continent.

LLlleeiiss eessttaattaallss ii aauuttoonnòòmmiiqquueess 
((LLOOUU,, LLUUCC,,......))
Tot i les declaracions europees, la Unió Europea no té compe-

tència en Educació i no pot dirigir formalment el procés (Trac-
tat Constitutiu de la CE, art.149.4) per tant cada estat ha de
desenvolupar les seues lleis i decrets. En el cas de l'Estat espan-
yol trobem la LOU, lleugerament modificada pel govern de
Zapatero, un text molt ambigu en relació amb l'EEES, però
que ja avança cap a la mercantilització de l'ensenyament, aug-
mentant les competències del Consell Social (amb represen-
tació empresarial) (art. 15) i promovent "el finançament pri-
vat de l'activitat universitària" (art. 14).

A nivell autonòmic hi ha per exemple la LCSUV al País
Valencià o la LUC al Pincipat. Aquesta última al seu preàm-
bul afirma "les aportacions del Govern de la Generalitat s'han
de limitar a l'oferta universitària que es presta amb caràcter
no empresarial, en previsió de la liberalització d'aquest sec-
tor en el marc de les negociacions en el si de l'Organització
Mundial del Comerç."

CCrrííttiiccaa aa ll''eessppeerriitt ddee llaa rreeffoorrmmaa
Els crítics amb el Procés de Bolonya consideren que aquest no
respon a les necessitats de les universitats públiques ni de la
societat, sinó que es tracta d'una reconversió industrial de
l'ensenyament superior per complir les exigències de la patro-
nal europea. Des d'aquesta perspectiva la reforma tindria dos
objectius principals:
La ssupeditació ddels eestudis uuniversitaris aa lles nneces-
sitats ddel mmercat llaboral eeuropeu. 
La UE necessita fabricar treballadors més barats i flexibles
per augmentar la seua competitivitat (Estratègia de Lisboa,
2000). Al llarg del procés els principals lobbies empresarials
(ERT, UNICE,...) han pressionat la classe política en aquest
sentit. "No es tracta d'insertar la Universitat en el marc de
l'Estat del Benestar, sinó d'integrar a la Universitat de mane-

ra més decidida en el teixit econòmic i productiu, fomentant
l'excel·lència mitjançant la competència" (Circulo de Empre-
sarios de l'Estat espanyol, 2007).
Convertir lla UUniversitat eeuropea een uun mmercat. 
En el marc de l'AGCS s'ha de crear un marcat de productes
educatius, ja que es tracta d'un sector amb molts beneficis: el
mercat de les universitats europees en el 2005 va moure més
de 600 bilions d'euros (Financial Times, 12/09/2005).

EEll ppaappeerr ddee lleess UUnniivveerrssiittaattss
Les universitats són les que finalment apliquen la nova refor-
ma, analitzem alguns dels aspectes de la seua aplicació con-
creta:
Graus ii ppostgraus
Les actuals titulacions se substitueixen per una estructura de
graus i postgrau que els sectors crítics consideren elitista. Els
graus tenen un caràcter generalista i pretenen formar treba-
lladors poc qualificats, però flexibles davant les demandes del
mercat de treball. Els postgraus en canvi seran d'especialit-
zació i en alguns casos necessaris per a treballar (professors,
advocats,...). El preu dels postgraus serà com a mínim el doble
de car que el de les actuals llicenciatures.
European CCredit TTransfer SSystem ((ECTS)
S'estableix un nou sistema de creditatge que imposa la figu-
ra de l'estudiant a temps complet, fent incompatible la pos-
sibilitat de treballar i estudiar al mateix temps. Aquest nou
ritme de treball, d'aproximadament 36 hores setmanals, par-
teix d'una teoria educativa del capital humà i imposa una
retòrica pseudopedagògica que prioritza les capacitats i com-
petències bàsiques per damunt dels continguts disciplinaris.
Beques-ppréstec
Les beques a fons perdut desapareixeran en benefici de les
beques - préstec, cedides per entitats privades i que s'hauran
de tornar amb interessos.
Homogeneïtzació
L'aplicació dels Plans d'estudi ha provocat una homogeneït-
zació cultural. A la Universitat de València hi ha dos clars
exemples: la marginació de la Història del País Valencià (veu-
re L'ACCENT 141) i la pràctica inexistència de la llengua cata-
lana als postgraus.

CCllaauuss ddeell PPrrooccééss ddee BBoolloonnyyaa 
ii lleess sseeuueess pprriinncciippaallss ccrrííttiiqquueess
El pprocés dde BBolonya, oo pprocés dde cconvergència eeuropea, éés eel nnom qque rrep eel cconjunt dde mmesures qque
tracten dde cconfigurar ll'anomenat EEspai EEuropeu dd'Educació SSuperior ((EEES)
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Principat  de  Catalunya
LLaa ccoommuunniittaatt eedduuccaattiivvaa ccoonnttiinnuuaa
rreevvoollttaaddaa aammbb MMaarraaggaallll 

la Mesa Sectorial d'Educació i del
Consell Escolar Valencià sobre els
problemes reals de l'ensenyament
valencià". L'STEPV, amb la resta
d'organitzacions que integren la
Plataforma per l'Ensenyament
Públic, ha anunciat noves mobilit-
zacions per augmentar la pressió
sobre el Govern valencià: una gran
manifestació a València el 29 de
novembre i una vaga general a tot
el País Valencià el 17 de desembre.
Al mateix, temps, nombrosos cen-
tres han organitzat accions prò-
pies, com ara tancaments o concen-
tracions. 

Repressió com a resposta 
La reacció de la Conselleria a les
mobilitzacions generalitzades ha
estat la repressió. Segons han
denunciat els sindicats, els inspec-
tors de la Generalitat estan asset-
jant alguns centres docents per
impedir que se signen manifests en
contra de la política educativa del
Font de Mora. En alguns casos, els
inspectors han impugnat la cele-
bració de claustres perquè entre els
punts a discutir figurava l'Educa-
ció per a la Ciutadania. Així mateix,
hi ha hagut pressions perquè les
pàgines webs dels centres no inclo-
guen imatges de les diferents pro-
testes. Però de tots, l'acció que més
ha indignat el món educatiu ha
estat la interrupció de policies
nacionals espanyols durant un tan-
cament de protesta al centre con-
certat Aire Lliure d'Alacant. Segons
explica un dels professors del cen-
tre, la policia adduí que havia rebut
una trucada informat que "estava
passant alguna cosa" i va procedir
a identificar la directora i interro-
gar alguns dels participants. Res-
ta per veure si les mobilitzacions
programades per als propers dies
tindran efectes sobre el Govern i
l’obligaran a rectificar.

L’ensenyament ssecundari ccatalà een
peu dde gguerra ccontra lles iimposicions

REDACCIÓ VALÈNCIA

L'ensenyament públic valencià no aflui-
xa la intensitat de les protestes i prepa-
ra dues grans mobilitzacions d'ací a a
finals d'any: una manifestació general a
València el 29 de novembre i una vaga
general de l'ensenyament el 17 de des-
embre. A l'espera de veure el resultat
d'ambdues cites, el PP no cedeix en les
seus pretensions i res no augura un can-
vi de rumb en la seua política de desgast
i de persecució de l'ensenyament públic.

Més de 30.000 
Més de trenta mil persones exigi-
ren la dimissió del conseller d'E-
ducació, Alejandro Font de Mora,
el passat 10 de novembre a les vint-
i-sis concentracions que se celebra-
ren arreu del País Valencià. L'èxit
de la convocatòria de la Platafor-
ma per l'Ensenyament Públic fou
especialment significatiu a les ciu-
tats mitjanes com Elx, amb 5.000
concentrats; Alcoi, amb 2.000; Alzi-
ra, amb 2.500 o Torrent, amb 2.000
més. A Alacant, València i Castelló
de la Plana la concurrència també
fou important amb uns 7.000 par-
ticipants en total. Així, la convo-
catòria sota el lema "Amb aquesta
educació, Font de Mora dimissió"
s'ha convertit en la més multitu-
dinària fins al moment, i sembla
indicar que les mobilitzacions enca-
ra poden anar a més. 

Noves mobilitzacions 
L'STEPV, el sindicat majoritari a
l'ensenyament públic, ha afirmat
que l'èxit de la convocatòria obli-
ga a una rectificació per part de la
Generalitat Valenciana, una recti-
ficació que, segons afirmen, "pas-
sa per la derogació o suspensió de
l'ordre d'impartir Educació per a
la Ciutadania (EpC) en anglès, la
suspensió de les constants intimi-
datòries als centres educatius per
part de la inspecció i per obrir una
veritable negociació en el marc de
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REDACCIÓ BARCELONA

Mentre la Llei d'educació de Catalunya (LEC)
començava la tramitació parlamentària milers
de persones es manifestaven a cinc ciutats del
Principat (Barcelona, Girona, Tarragona, Llei-
da i Tortosa) per exigir-ne la seva retirada. El
seguiment de la vaga el dijous 13 -que en
aquesta ocasió no comptava amb el suport
dels sindicats de professors  institucionals- va
ser segons la USTEC del 50%.Cal destacar que
les mobilitzacions eren coorganitzades per les
associacions de professors i estudiants.

Vuit mesos han transcorregut entre la
primera vaga contra la LEC -quan tot
just era un avantprojecte- i la segona
en la qual la "Llei Maragall" inicia el
seu tràmit parlamentari. Per la USTEC
-sindicat majoritari entre el professo-
rat- els efectes de la primera convoca-
tòria es van fer notar ja que es va eli-
minar un dels elements més polèmics
com la possibilitat d'establir que els cen-
tres públics poguessin ser gestionats per
entitats privades. 

Tanmateix, el projecte de llei conti-
nua incorporant la possibilitat de pri-
vatitzar serveis, permet l'autonomia
dels centres segons resultats, la possi-
bilitat que els directors escullin el pro-
fessorat, es desregularitza les relacions
laborals i el compromís d'inversions és
insuficient. Són, segons el sindicat de
mestres, les principals raons per anar
a la vaga del passat dia 13 de novembre.
Una vaga que també van convocar la
CGT i ASPEPC entre els professors i el
Sindicat d'Estudiants dels Països Cata-

lans (SEPC) entre els alumnes. Per la
seva banda, i malgrat estar en desacord
amb la LEC, els sindicats més institu-
cionalitzats no s'hi van sumar fet que
en va limitar la incidència especial-
ment per la visió que van donar els mit-

jans de "divisió entre els professors".
Curiosament fa vuit mesos -i quan la
LEC eren tant sols unes "bases"- la vaga
si que era "una bona forma de lluita" i
en el moment que la Llei ja és tangible
-està al Parlament- ha deixat de ser-ho. 

La ttrampa dde lla xxarxa úúnica 
Segons el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) un dels elements
més cabdals de la LEC és l'establiment d'una suposada xarxa única de centres
escolars que integra tant els de titularitat pública com els de titularitat pri-
vada amb concert econòmic. Tanmateix consideren que existeix una gran dife-
rència ja que els concertats podran seleccionar el seu alumnat. 

Cap aa lla pprivatització ddels ccentres ppúblics 
La diversificació de fons de finançament; el nou principi de millors resultats
- millor pressupost; i l'autorització a sol·licitar préstecs bancaris als centres
sense liquiditat són vies cap a la privatització dels centres públics segons el
SEPC. Així mateix, la LEC aposta per "despendre's" de l'oferta pública d'ensen-
yaments no obligatoris (infantil, batxillerat, formació professional, adults o
idiomes). Finalment, entenen la municipalització com una via de privatitza-
ció encoberta. 

Segmentació jjeràrquica aals ccentres 
La LEC preveu uns sistemes d'administració dels centres públics "verticals i
amb formes autoritàries" segons el SEPC. Al capdavant, la figura del director
- gerent, que gestionarà tant els recursos humans com materials. Per altra
banda, les condicions laborals dels professors empitjoraran ja que la retribu-
ció es basarà en la productivitat i altres elements d'avaluació. En aquest con-
text, els drets dels estudiants -per exemple, la possibilitat de convocar i par-
ticipar en vagues- no es garanteixen. 

Risc dd'insuficiència ffinancera 
Pel sindicat estudiantil la LEC suposa un "compromís zero" d'augment de la
inversió. En aquest sentit només s'apunta un increment de la despesa element
que, descomptant la inflació, pot suposar estancar-se en un la situació actual
en la qual hi ha un diferencial d'1,3 punts respecte a la mitjana d'inversió en
educació de la Unió Europea. 

EEllss eelleemmeennttss ccrrííttiiccss ddee llaa LLEECC sseeggoonnss eell SSEEPPCC 

Manifestació coincidint amb el dia de la vaga convocada al Principat el dijous 13 de novembre // FOTO:USTEC-STEs

Aules tancades per protestar contra les polítiques educatives dels governs valencià
i principatí. En tots dos casos, la vaga i les manifestacions són en defensa de l'edu-
cació pública de qualitat. Si al País Valencià el centre de les crítiques és la imposició
d'impartir l'assignatura d'Eduació de la Ciutadania en anglès, al Principat ha estat
contra el contingut de la Llei d'educació, que acaba d'arrencar el procés de trami-
tació parlamentària. Les associacions de mestres i estudiants que convoquen les
mobilitzacions han anunciat que continuaran manifestant-se contra unes polítiques
educatives que consideren que ataquen l'escola pública.
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ció de la Carta de la Llengua Cata-
lana, així com a l'Ajuntament de
Perpinyà per reclamar també mesu-
res a favor de la nostra llengua.

Com a nota negativa cal desta-
car la presència d'un grup força
nombrós de militants de l'organit-
zació d'extrema dreta Unitat Nacio-
nal Catalana, que conjuntament
amb membres del PRC i de Catalun-
ya Acció s'havien desplaçat amb
autobús fins a Perpinyà. L'organit-
zació va decidir fer un cordó de
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pancartes de la Federació d'Enti-
tats en Defensa de la Llengua Cata-
lana i altres col·lectius nord cata-
lans. Entre els polítics hi va assis-
tir-hi ERC, amb Joan Puigcercós com
a màxim representant, i per a l'es-
querra independentista el bloc de
Maulets va agrupar un important
nombre de joves i menys joves.
Durant el recorregut es va fer una
parada especial al Consell General
per votar simbòlicament per la ofi-
cialitat del català i exigir l'aplica-

MARTA SERRA  PERPINYÀ 

Els actes van començar el dia 7, amb un
sopar en què es votaren els premis Josep
de la Trinxeria i Joan de Segarra, dedi-
cats respectivament als qui més han fet
a favor o en contra de Catalunya Nord.
Organitzat per la Plataforma per la Dig-
nitat de Catalunya Nord, s'hi va destacar
el pèssim paper de Perpinyà com a Capi-
tal de la Cultura Catalana durant el 2008.

El dissabte, per primer cop des de
la seva reobertura, el Casal Jaume
1r de Perpinyà va acollir tothom
qui passava per allà fins a les dues,
hora en que començà la gimcana
infantil. Tot seguit es va iniciar la
manifestació, que també serveix de
cloenda del Correllengua; portava
com a lema principal "Esborrem el
Tractat dels Pirineus" i també feia
un esment especial a l'oficialitat
del català.

L'any vinent els actes entorn del
7 de novembre seran sens dubte
importants, ja que farà 350 anys
que Catalunya Nord va ser annexa-
da a l'Estat francès. Les commemo-
racions seran més que mai presents,
tant per l'efemèride que suposa com
per la necessitat de respondre als
possibles actes que celebrin en posi-
tiu el tractat i que sembla que s'es-
tan preparant des d'alguns col·lec-
tius.

2.000 manifestants
L'assistència va ser semblant a la
de l'any passat amb unes 2.000 per-
sones, que van desfilar darrera les

seguretat final, que va intentar
marginar els membres de UNCat
deixant-los fora de la manifesta-
ció.

La jornada es va cloure amb el
tradicional concert organitzat per
l'Agasalla que enguany s'ha fet al
centre de Perpinyà, a la Casa Musi-
cal. Els nord catalans Muscat i 100
Grammes de Têtes i els valencians
de la Gossa Sorda van animar les
més de 500 persones que hi van
assistir.

La bbase dd'Aitana
ocupada pper 
antimilitaristes 
Una vegada més, com en anys
anteriors, un grup d'antimili-
taristes alacantins va traspas-
sar el perímetre de seguretat de
la base de radars d'Aitana. D'a-
questa manera, han volgut rei-
vindicar una societat més jus-
ta i fonamentada en els valors
de la pau. Amb l'acció, on van
plantar una bandera pacifista
al punt geodèsic que indica el
cim, també van voler demostrar
que el reforçament de les mesu-
res de seguretat a la zona, amb
un doble filat, no és suficient
per vetar l'accés lliure al pic
més alt de les comarques ala-
cantines. L'acció antimilitaris-
ta s'emmarca en la Campanya
europea contra les bases mili-
tars, que aquest mes s'ha cele-
brat a diverses ciutats del con-
tinent. Finalment, han fet una
crida a participar en els actes
contra el 60è aniversari de la
constitució de l'OTAN, que el
proper més d'abril se celebrarà
a la ciutat alemanya de Stutt-
gart.

Reoberta lla
causa ccontra
cinc mmataronins
Els fets que es volen jutjar ara
es remunten a la campanya elec-
toral de fa cinc anys. En aque-
lla ocasió, diferents col·lectius
de Mataró (el Maresme) van
organitzar una protesta front
l'espai on el Partit Popular cele-
brava el seu míting. En el con-
text del final d'aquella legisla-
tura, marcada per les protestes
contra la guerra de l'Iraq, l'ac-
te de PP va desenvolupar-se en
mig d'un desmesurat dispositiu
de seguretat. La protesta va fina-
litzar amb tres persones detin-
gudes i dos encausats. Malgrat
que el cas es va paralitzar, ara,
un altre jutge l'ha volgut reo-
brir, per la qual cosa ha tornar
a fer declarar els imputats. Des
de Mataró, s'assegura que la con-
tinuació del procés es deu a que
cap dels imputats, després de
tants anys, ha deixat la seua
militància als moviments socials
catalans, per la qual se'n recla-
ma la seua absolució.

Bloc del Maulets a l’inici de la manifestació // FOTO:Florian Mienville

BBRREEUUSS

NORA MIRALLES BARCELONA

La Trobada d'entitats contra l'especula-
ció i la destrucció del territori organitza-
da pel Grup de Suport al Jona i l'Assem-
blea de Joves de l'Eixample Nord,va aple-
gar tres-cents veïns i veïnes de la Sagra-
da Família, que s'animaren a participar
de les diferents activitats proposades i
de la paellada popular. La fira va aplegar
una vintena de col·lectius i associacions
ecologistes i antiespeculació, com Sal-
vem Mallorca,Som lo que Sembrem,Espai
País Valencià o Salvem la Colònia Cas-
tells, que intercanviaren impressions i
experiències en una taula rodona.

Tot seguit, el cantautor de Xàtiva
Feliu Ventura va delectar l'oïda del
públic amb un brevíssim recital.
L'acte es va cloure amb els parla-
ments de Pep Riera, pagès i mem-
bre de la CUP, Martí Majoral d'A-
lerta Solidària i un portaveu del
Grup de Suport, que va destacar,
com a objectiu principal de la tro-
bada, la creació de xarxes de soli-
daritat entre les lluites contra el
model urbanístic actual. Així, la
iniciativa té el seu orígen en la
voluntat del Grup de Suport al Jona
de "contextualitzar el cas del jove
eixamplí i el d'en Toni del Clot,

encausat pels mateixos fets, en la
dinàmica repressiva cap als qui llui-
ten contra l'especulació urbanísti-
ca". "Nosaltres representem nomès
un cas, però n'hi ha molts d'altres,
com el del lluitador anitransgènics
Josep Pàmies o les desenes de pro-
cediments oberts contra Aturem el
Pla Caufec, que tenen la mateixa

arrel", afirmen. De fet, la part
denunciant d'aquests processos
oberts contra activistes ecologis-
tes, les constructores i grans grups
immobiliaris, s'exhibien, paral·lela-
ment, al recinte de congressos de
Montjuïc, sota el nom de Barcelo-
na Meeting Point. 

L'elecció de l'espai on es va rea-

litzar la Fira, -el tram del carrer
Marina que acull la "façana del nai-
xement" del monument gaudinià-
no és pas casual i, segons l'Assem-
blea de Joves del barri, respón a
dues reivindicacions clàssiques del
veïnat: la vianalització del carrer
com a solució a les molèsties cau-
sades pels 150 autobusos diaris que
hi estacionen i un major ús de l'es-
pai públic per part de les habitants.
I és que la zona de Sagrada Famí-
lia pateix, segons denuncien els
veïns, greus problemes de mobili-
tat i una massiva afluència turís-
tica, força mal gestionada, que ha
provocat un permanent conflicte
entre l'Ajuntament, els touropera-
dors, la Junta del Temple i la Coor-
dinadora d'Entitats del barri. 

Pendent de judici
Per altra banda, el cas de l'activis-
ta eixamplí es troba, encara, pen-
dent de que es fixi data per al judi-
ci, que es preveu que es realitzi a
mitjans de l'any vinent. Mentres-
tant, el Grup de Suport a en Jona
continua treballant per a recollir
adhesions i suport veïnal cap al cas
repressiu, mitjançant diversos
actes, xerrades i paradetes infor-
matives.

Cartell de la campanya en suport a Jona.

Perpinyà aa uun aany ddels 3350 
El ppassat ddissabte 88 dde nnovembre ees vva ccommemorar aa PPerpinyà eel
349è aaniversari dde lla ffirma ddel ttractat ddels PPirineus 

Els ddenunciats aa lla TTrobada, 
els ddenunciants aal MMeeting PPoint
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8 aanys dde CCasal
MONTSERRAT VINYETS PAGES*
SANT CELONI

Les parets encartellades, des-
obeint així l'ordenança sobre
publicitat que CiU i PSOE han
aprovat a l'últim ple i a la qual
explícitament des de la CUP ens
hem declarat insubmisos, anun-
cien el 8è aniversari del Casal
popular i independentista Qui-
co Sabaté. A la festa, prevista
pel pròxim 29 de novembre, hi
seran els Obrint Pas, serà el seu
últim concert al Principat.

L'anunci del concert m'ha
fet pensar en aquests darrers
vuit anys de Casal, uns anys
carregats de compromís i que,
sens dubte, han tingut com a
fruit els dos regidors aconse-
guits per la CUP a les últimes
eleccions municipals. El Casal
ha desenvolupat una important
tasca de socialització política
del jovent celoní allà on abans
els moviments "a la contra" eren
exclusivament d'arrel cultural
i, per tant, "desinteressats" en
incidir en "tots" els "conflictes"
que s'esdevenen en l'espai
públic. 

Avui, tots som vuit anys més
vells i velles, i a noves edats,
calen nous espais adaptats a les
noves circumstàncies que siguin
prou còmodes per a tothom,
noves propostes que engresquin
a diferents perfils personals.
És necessari doncs engegar un
procés de maduració, reflexió
i canvi, que els nous joves aga-
fin el relleu del Casal i que els
altres construïm nous espais.
No ens podem permetre el luxe
de perdre ningú, hem de ser
agosarats i engrescadors.

Pel que als Obrint Pas,
aquests darrers vuit anys han
acompanyat la nostra militàn-
cia, des de les primeres encar-
tellades passant per ser la ban-
da sonora de tantes festes
majors, concerts solidaris o, en
format enllaunat, de nits als
casals, ateneus i centres socials.

Des de la CUP, volen felici-
tar enèrgicament al Casal pel
seu aniversari, en especial, als
nous joves que s'incorporen al
projecte. Als Obrint Pas, dema-
nar-los, de tot cor, que tornin
aviat.

**  RReeggiiddoorraa  ddee  llaa  CCaannddiiddaattuu--
rraa  dd''UUnniittaatt  PPooppuullaarr  ((CCUUPP))  

Enderroc hhipòcrita? 
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MMUUNNIICCIIPPAALLIISSMMEE

AURE SILVESTRE VALÈNCIA

Les associacions per la recuperació de la memò-
ria històrica critiquen el govern de Zapatero
pels obstacles a investigar els crims franquis-
tes i desdir-se de les seues promeses de tre-
ballar a favor dels represaliats.

Entitats com el Fòrum per la Memòria
del País Valencià, la Comissió de la Dig-
nitat o la Plataforma de Víctimes de
Desaparicions Forçades (PVDF) han cri-
ticat durament les darreres actuacions
exercides des de la fiscalia general de
l'Estat i que han aconseguir paralitzar
el procés encetat pel jutge Garzón d'in-
vestigar els crims del franquisme. Segons
les associacions, la maniobra del fiscal
en cap de l'Audiència Nacional espan-
yola, Javier Zaragoza, que depèn del
govern Zapatero, no ha fet més que per-
llongar una injustícia que ja dura mas-
sa anys. L'actitud del Govern espanyol
ha motivat, a més, una especial perple-
xitat entre les associacions al contra-
dir-se amb la recent aprovació de la Llei
de la memòria històrica per part del
PSOE i que justament es presentava com
una manera de rescabalar les víctimes
del règim franquista.

Obstaculització de la 
fiscalia de l'Estat
El procés obert pel jutge de l'Audiència
Nacional espanyola, Baltasar Garzón,
té com a objectiu jutjar els crims per-
petrats pels responsables dels primers
anys del regim franquista. Per elabo-
rar la instrucció d'aquest procés, Gar-
zón necessita tant el llistat dels diri-
gents polítics del regim encara vius, en
tant que possibles encausats, com la

identificació i nòmina dels represaliats
i desapareguts del franquisme. Per dis-
cernir la nòmina de víctimes i botxins,
el jutge havia d'autoritzar i blindar els
treballs d'exhumació a diferents fosses
comunes disperses per la Peninsula,
entre les quals algunes dels Països Cata-
lans, com les de cementiri de Montjuïc
o del General de València. Des que Gar-
zón va comunicar l'obertura del procés
començà una riuada de crítiques i pres-
sions polítiques tant des de la dreta i la
caverna mediàtica, com fins i tot des
de sectors propers al Govern i el PSOE.
Va ser a partir d'eixe moment que molts
presagiaren el poc futur que tindria la
causa d'instrucció. Amb tot, el que més
ha sobtat ha estat que el bombardeig
vingués des del Govern, i més encara
quan Garzón s'escudava per justificar
el seu treball en la Llei de la memòria

històrica que havia proposat l'executiu
de Zapatero.

L'operació d'obstaculització del pro-
cés, ordenada pel fiscal de l'Audiència
Nacional espanyola, i que ha comptat
amb el vist-i-plau del govern de Zapa-
tero, va aconseguir que 10 dels 15 jutges
de la sala aprovaren la paralització del
sumari amb l'argument que aquest podia
causar "perjudicis irreversibles de difí-
cil reparació" en obrir-se algunes de les
25 fosses que Garzón va demanar exhu-
mar.

Futur incert per la fossa 
del cementiri de València
Una de les primeres conseqüències de
l'actuació del Govern espanyol s'ha mate-
rialitzat justament a la fossa del cemen-
tiri de València, que es troba, a hores
d'ara, en una situació veritablement

delicada. Com es va explicar des del
Fòrum per la Memòria del País Valen-
cià, el sumari obert per Garzón era una
de les poques possibilitats que podrien
evitar la seua destrucció, un objectiu
que persegueix l'Ajuntament d'aques-
ta ciutat des de fa mesos. Amb la para-
lització del procés, el govern munici-
pal de Rita Barerà, s'ha vist obligat a
accelerar els treballs al sector del cemen-
tiri on segons molts indicis, podrien
haver-se soterrats milers de represa-
liats valencians del franquisme. Les
obres encetades des del consistori pre-
tenen la reconversió del fossar en nous
nínxols. El moviment i trasllat de terres
d'aquesta operació, suposarà perdre la
possibilitat d'identificació dels sote-
rrats.

L'opinió de les associacions 
de la memòria històrica
L'actuació del Govern espanyol ha moti-
vat un allau de crítiques de les associa-
cions per a la recuperació de la memò-
ria històrica. En aquest sentit la Plata-
forma de Víctimes de Desaparicions For-
çades, l'actuació de la fiscalia de l'Estat
contradiu la pròpia legalitat interna-
cional i posa al descobert el desempa-
radament dels familiars dels desapare-
guts a l'Estat espanyol, element que
corroboren els darrers informes del
Comitè dels Drets Humans de l'ONU.
Així mateix, totes les associacions han
insistit, als seus comunitats, en el tren-
cament de la confiança que havien dipo-
sitat en la justícia espanyola per acon-
seguir superar una injustícia envers les
víctimes del franquisme i els seus fami-
liars, que es perllonga des de setanta
anys ençà. 

Recordatori per les víctimes del franquisme al cementeri de València

El GGovern dde ll'Estat vvol mmantenir een
l'oblit lles vvíctimes ddel ffranquisme

Després dde ccinc aanys dde  ddenúncia 
ciutadana, lla PPaeria eenderroca eel 
monòlit ffranquista dde lla pplaça 
Cervantes pper mmotius uurbanístics 
La Paeria ha enderrocat el monòlit franquista de
la plaça Cervantes de Lleida més de tres dècades
després de la mort del dictador. Tanmateix, des de
l'Assemblea de Joves de Lleida -que van liderar una
campanya en contra del monument que havien
iniciat anteriorment la CGT i Endavant- lamen-
ten la hipocresia del consistori. I és que els motius
d'aterrar el monòlit no han estat polítics sinó sim-
plement urbanístics. Així mateix, recorden que
en els darrers cinc anys de denúncia d'aquest monu-
ment que honra "als caiguts per Déu i per Espan-
ya" s'hagin saldat amb tres judicis, 14 dies d'arrest
domiciliari, tres judicis per multes administrati-
ves i 1.500 euros en multes. Tot i això, des de l'As-
semblea de Joves es vol felicitar a tots els que han
denunciat la seva existència al llarg d'aquest temps. 
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Vostè informa diàriament de les con-
seqüències de l'ocupació als territo-
ris palestins. Tenint aquesta informa-
ció, com és que la població israeliana
continua donant suport majoritària-
ment a l'ocupació?
La informació existeix, és cert. El pro-
blema és que molts israelians decidei-
xen no saber, no accedir a aquesta infor-
mació. No volen ser molestats, i res els
força a ser-ho.

I què els empeny a tenir aquesta acti-
tud?
Ells es beneficien de l'ocupació, així que
no volen estar en conflicte amb el que
creuen que és bo i normal per ells. A
més, durant anys, amb el denominat
procés de pau d'Oslo, els israelians han
acceptat la versió oficial segons la qual
l'ocupació ha acabat i hi ha una inde-
pendència palestina. I això no només
ho creuen els israelians, també hi ha
molta gent en altres parts del món que
està convençuda que hi ha un Estat
palestí. Així que la paraula ocupació ha
estat eliminada del diccionari; ara par-
len de territoris palestins i d'àrees en
disputa. I també han jugat amb l'ex-
pressió "procés de pau", i això s'ha de
qüestionar perquè la pau no és un pro-
cés sinó un estat, així que podem par-
lar de procés de negociació, però no de
pau.

I com fan creure que s'ha acabat l'o-
cupació?
Perquè els mitjans els han dit que hi
ha una Autoritat Palestina que gover-
na. I certament existeix una autoritat
amb un cert control, però només sobre
la gent, no sobre el territori. Les auto-
ritats palestines van presentar Oslo com
un alliberament, però en realitat l'o-
cupació s'ha aprofundit.

Doncs si no governa, què fa l'Autori-
tat Palestina?
Per començar, cal aclarir que hem de
parlar de dos no-governs. Un és el no-
govern de Fatah, o de l'OAP (Organit-
zació per l'Alliberament de Palestina),
que té la seu a Ramal·lah, i l'altre és el
no-govern de Hamàs. Els dos pretenen
ser govern, però l'única funció que fan
és repartir salaris. El govern de l'OAP
aconsegueix els diners d'Europa i d'A-
mèrica, i Hamàs n'obté d'Iran i dels Ger-
mans Musulmans. Paguen en conjunt
els salaris a unes 150.000 persones. Això

és important per la gent, però s'obliden
que ells representen un poble que està
sota l'ocupació, i que el que fan no té
res a veure amb l'alliberament.

Hamàs criticava precisament això
de Fatah, i van guanyar les elec-
cions. Vostè considera que han aca-
bat actuant de la mateixa manera?
Jo sóc més crítica amb Fatah que amb
Hamàs, perquè penso que té més res-
ponsabilitats en la deterioració de la
situació que pateixen els palestins.

Però Hamàs, que va guanyar les elec-
cions perquè denunciava aquest paper
que feia l'OAP, es comporta també com
si fossin un govern. I aquests no-governs
juguen el rol que Israel vol que juguin
per aconseguir el seu objectiu: sepa-
rar del tot Gaza de Cisjordània.

Quan vostè parla d'alliberament, a
què es refereix?
Quan jo dic alliberament no dic que
l'única opció que tenen és la lluita
armada, perquè a més això ha estat
un dels aspectes que ha fet fracassar
la lluita palestina. I no perquè sigui
un error usar-la, sinó perquè no tenen

la possibilitat de competir en aquest
aspecte amb Israel. Estic parlant de
la mentalitat de l'alliberament, que
no existeix.

Però no és precisament la situació
d'ocupació el que els ha conduït al
context actual i a perdre aquesta
mentalitat?
Vivint a Ramal·lah m'he tornat més
crítica amb els palestins. La meva
experiència m'ha ensenyat que els
pobles oprimits també són agents de
la seva vida, no són només recipients
passius de l'ocupació, així que ens
hem de preguntar també què ha fet
malament la lluita palestina. Ells no
són responsables de l'opressió que
pateixen, però sí de la lluita contra
aquesta opressió.

Vostè parla dels dos no-governs. És
possible en el futur recompondre
la unitat entre els palestins?
Crec que hi ha molta pressió de l'oest
sobre Fatah i l'OAP perquè no parlin
amb Hamàs. És la meva anàlisi, no
són fets. I per la part de Hamàs, el
sector que mana dins té com priori-
tat pujar al poder i ensenyar que la
llei islàmica és possible i millor, enlloc
de lluitar per la independència pales-
tina. Així que ara tens dos no-governs
palestins que no escolten la població.
Espero equivocar-me, perquè la gent
està demanant unitat, està cansada,
però no hi ha ningú amb capacitat
ni voluntat de fer pressió real a les
dues parts perquè s'entenguin.

““LLeess aauuttoorriittaattss ppaalleessttiinneess vvaann 
pprreesseennttaarr OOsslloo ccoomm uunn aalllliibbeerraammeenntt,,
ppeerròò hhaa ssuuppoossaatt mmééss ooccuuppaacciióó””

Què més ha pogut conèixer vivint
entre els palestins?
Al marge d'aquestes crítiques, conti-
nuo considerant que el més impor-
tant és denunciar la política israe-
liana de tancament, de restriccions
de moviment, i això és el que faig des
de 1991. Pel fet de viure amb ells he
vist com n'és de desastrosa aquesta
situació per la vida dels palestins. Jo

l'anomeno política de robar el temps.
Nosaltres sabem que Israel roba la
terra dels palestins, però la terra es
pot retornar; el temps no es pot retor-
nar.

Al principi deia que l'ocupació ha
empitjorat els últims anys. En quins
termes?
L'ocupació ha empitjorat amb el deno-
minat procés de pau, en primer lloc
per la decepció, per la mentida, per-
què la gent estava pensant en un pro-
cés de pau i en canvi avui tenim una
forma de dominació que ja no ano-
menen ocupació. Però ens hem tro-

Amira Hass (Jerusalem, 1956) és l'úni-
ca periodista israeliana que informa
diàriament del conflicte de la regió des
dels territoris palestins ocupats. Es va
traslladar fa més de 15 anys a Rama-
llah, i des d'allà escriu al diari Haaretz
per explicar a la població israeliana les
conseqüències de l'ocupació. El llibre
Crónicas de Ramala (2005) recull part
dels seus articles.

EENNTTRREEVVIISSTTAA

EEnnttrreevviissttaa aa
AAmmiirraa HHaassss,, 
ppeerriiooddiissttaa 
iissrraaeelliiaannaa 

bat que la colonització és pitjor: avui
dia Israel anima a expandir els assen-
taments. I no hi ha la llibertat de
moviments que hi havia abans de 1991.
Això és terrible, perquè afecta tots
els aspectes de la seva vida: no poden
anar de Gaza a Cisjordània; no poden
viatjar a Israel; dins de Cisjordània
és difícil anar d'un punt a un altre;
Gaza avui es troba assetjada. Viuen
en petites presons aïllades les unes
de les altres. I això ho han fet en vir-
tut d'un procés de pau.

Quina actitud han tingut les auto-
ritats palestines davant d'aquest
aprofundiment de l'ocupació?
L'Autoritat Palestina és part d'aques-
ta mentida. Arafat parlava de la
Ramal·lah alliberada, però a quin
alliberament es referia? No hi ha sol-
dats dins de la ciutat, però sí envol-
tant-la. Quin alliberament és aquest?
Aquests fets mostren que el procés de
pau és una mentida, que en realitat
és un procés de colonització.

I què hi diu de l'acusació de corrup-
ció que es fa a l'autoritat palesti-
na?
En el capitalisme el poder és corrup-
te, i a tot arreu roben diners. Per a
mi, la principal corrupció és com els
dirigents palestins actualment tre-
ballen com a sub-agents d'Israel i
accepten privilegis d'Israel que la
gent no té. La principal corrupció és
com ells serveixen a l'ocupació israe-
liana. 

“Molts israelians 
decideixen no saber
què succeeix perquè

es beneficien de 
l'ocupació”

“Els dos no-governs
palestins juguen 

el rol que marca Israel
per separar Gaza de

Cisjordània”
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Milers de persones van participar arreu els Paï-
sos Catalans en les convocatòries amb el lema
"Que la crisi la paguin els rics" protestaven con-
tra la trobada de Washington dels estats més
rics del planeta.A Barcelona aquesta primera
mobilització ha servit per convocar les protes-
tes que es duran a terme el proper 29 de novem-
bre per part dels comitès d'empresa en lluita
contra els tancaments.

Barcelona
Unes 2.000 persones, segons els orga-
nitzadors, es van manifestar des de la
plaça Catalunya de la ciutat comtal, on
es van realitzar un seguit de parlaments
d'empreses en lluita (SEAT, Nissan, jar-
diners de Sant Just d'Esvern i Simon),
i altres col·lectius socials, com l'Assem-
blea de Barri de Sants o els de treballa-
dors immigrants.

En passar per davant de l'edifici del
Banc d'Espanya, un fort cordó de Mos-
sos d'Esquadra va carregar contra els
concentrats, moment que un grup d'ac-
tivistes van llençar quilos de merda just
davant de la seu oficial. En finalitzar
la convocatòria, quan sortia del metro
a l'estació d'Horta, agents de la policia
autonòmica van detenir un manifes-
tant, membre d'Endavant de Vilanova
i la Geltrú. El manifestant va ser alli-
berat l'endemà diumenge al matí acu-
sat per faltes d'agredir un mosso .

Durant la protesta diversos col·lec-
tius van aprofitar per convocar la mani-
festació que es durà a terme el proper
29 de novembre, a les 17.30 hores des de
la plaça Universitat a la plaça Sant Jau-
me. La mobilització està convocada per
la Plataforma contra les 65 hores.

Una dotzena de convocatòries
Fins a dotze municipis dels Països Cata-
lans van viure mobilitzacions el passat
15 de novembre, concretament a Giro-
na (150 persones), Tarragona (100 per-
sones), Alacant, Andorra, Castelló, Figue-
res, Gandia, Lleida, Manresa, Mataró,
Reus, Sabadell, Vilanova i la Geltrú i
Vinaròs.

“El lema ‘Que la 
crisi la paguin 

els rics’ ha ressonat
als carrers de dotze 
ciutats dels Països

Catalans, que se
sumaven a una 

convocatòria interna-
cional coincidint 
amb la trobada a

Washington del G-20.
Pel dissabte 29 es

preparen noves
mobilitzacions”

Imatge de la manifestació a Barcelona el dissabte 22

L'Horta
-Ford. Automòbil. Almussafes. 1.013
treballadors afectats (temporal).

La Garrotxa
-Filatures Puigdemont. Sant Esteve
d'en Bas. 58 treballadors afectats.

Anoia
-ANTEX. Anglès, Lliçà de Vall i Iguala-
da. 97 treballadors afectats.
-VISTEON: Igualada. 264 treballadors
afectats.

Alt Penedès
-Ceràmiques del Foix. Ceràmiques. San-
ta Margarida i els Monjos. 59 treballa-
dors afectats.

Ripollès 
-COMFORSA. Components d'automo-
ció. Ripoll. 170 treballadors afectats.

Vallès Occidental
-Delphi. Automòbil. Sant Cugat. 800
treballadors afectats (temporal).
-Eds. Mecànica. Sant Cugat del Vallès.
Entre 800 i 900 treballadors afectats.
-Ceràmiques Sugrañes. Ceràmiques.
Cerdanyola. 80 treballadors afec-
tats.
-Hilaturas Moca. Tèxtil. Sabadell. 30
treballadors afectats.

Baix Llobregat
-Seat. Automòbil. Martorell. 4.900
treballadors afectats (temporal).

-Plastal Spain. Automòbil. Sant
Andreu de la Barca. 45 treballadors
afectats ara (temporal), 231  el 2009.
-AMES. Automòbil. Montblanc (Con-
ca de Barberà) 190 treballadors afec-
tats; Sant Vicenç dels Horts, 200
treballadors afectats; i Sant Feliu
de Llobregat. 110 treballadors afec-
tats.

Vallès Oriental
-Ficosa Mollet del Vallès i Rubí. 490
treballadors afectats.
-Magneti Marelli. Automòbil. Barberà
del Vallès, Santpedor i Llinars. 800 tre-
balladors afectats (temporal). 

Bages
-Pirelli. Automòbil. Manresa. 280 tre-
balladors afectats.

Gironès
-Torraspapel. Paper. Sarrià de Ter. 213

treballadors afectats.
-ACONDA. Flaçà. 240 treballadors
afectats.
-EMTE. Electricitat. Girona. 37 tre-
balladors afectats.
-EMTE. Electricitat. Girona. 22 tre-
balladors afectats.

La Selva
-Cotec. Riudellots, 59 treballadors
afectats.
-Grup Balliu. Automòbil. Caldes de
Malavella. 13 treballadors afectats.
-Lo-Cat. Arbúcies. 35 treballadors
afectats.
-Sanpere. Hostalric. 43 treballa-
dors afectats.

Garraf
-Malhe. Automòbil. Vilanova i la
Geltrú. 250 treballadors afectats.

Baix Empordà
-Hutchinson. Automòbil. Palamós.
393 treballadors afectats.
-Intorfrisa. Alimentació. Blanes i
Figueres. 15 treballadors afectats.

Tarragonès
-Intebe. Electricitat. Tarragona. 5 tre-
balladors afectats.

Berguedà
-Tico. Automòbil. Berga. 213 treballa-
dors afectats.

Barcelonès
-Nissan. Automòbil. Zona Franca.
1.860 treballadors afectats.
-Simon. Electricitat. Poble Nou. 80
treballadors afectats.
-Egarsat. Mútua. Barcelona. Enca-
ra sense concretar.
-Eiffage. Electricitat. Sant Just Des-
vern, Barcelona, Sant Andreu de la
Barca, Sant Pere de Ribes i Vila-
franca. 152 treballadors afectats.
-T-Systems. Barcelona. 300 treba-
lladors afectats.
-Frigo. Alimentació. Poble Nou. 183
treballadors afectats.
-Reyal Urbis. Immobiliària. Barce-
lona. 100 treballadors afectats.
-Freudenberg. Zona Franca. 140 tre-
balladors afectats.

Fa poc menys d'un mes L'ACCENT va realitzar un repàs dels Expedients de Regula-
ció d'Ocupació (ERO) que vivia el país. En tant poc espai de temps el llistat s'ha mul-
tiplicat, amb una trentena d'empreses importants que viuen processos d'aquestes
característiques, que afecten de forma directa més de 15.000 treballadors.

CCrreeiixxeemmeenntt eexxppoonneenncciiaall ddeellss EERROO
Pancarta de l’esquerra independentista a la manifestació de Barcelona

Acció simbólica a les portes del Banc d’Espanya durant la protesta de Barcelona // FOTO: Eloi de Mateo

Milers dde mmanifestants ccontra 
la rrefundació ddel ccapitalisme
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ADELA ORTIZ 
PAVIA (LLOMBARDIA, ITÀLIA)

"No pagarem la vostra crisi" és el
lema de les protestes del món de
l'ensenyament que durant l'últim
mes recorren tota Itàlia per mos-
trar el rebuig a les reformes edu-
catives engegades pel govern de Sil-
vio Berlusconi. L'onada de protes-
tes començà forta i s'ha convertit
en el primer gran moviment con-
tra el govern des de la seua arriba-
da al poder. 

El motiu de les protestes són dos
decrets convertits
en llei, sense dis-
cussió parlamen-
tària, que afecten
l'ensenyament des
de primària fins a
la universitat. El
Decret Llei 137/08,
promogut per la
ministra d'Ensen-
yament, Maria
Stella Gelmini, i
que va convertir-
se en Llei (169/08)
el passat 30 d'oc-
tubre fa tornar el
mestre únic a pri-
mària (i no tres
cada dues classes com
a l'actualitat), a les notes numèri-
ques i introdueix la nota de com-
portament com a requisit per pas-
sar de curs. Al decret Gelmini, com
es coneix aquesta llei, es parla tam-
bé d'una racionalització de les des-
peses, però és a la Llei 133/08, apro-
vada en plenes vacances d'estiu
també via decret, que s'especifi-
quen els talls econòmics. 

S'estableix una reducció de prop
de 1.500 milions d'euros en els prò-

xims cinc anys per al finançament
ordinari. Durant els propers tres
anys, només es cobriran un 20% de
les vacants (és a dir, només una de
cada cinc places). Relacionat amb
aquesta disminució de recursos per
a l'ensenyament, la llei preveu la
possibilitat de convertir les uni-
versitats en fundacions privades a
partir del gener del pròxim any.
Per fer-ho hi haurà prou amb el
50% més 1 dels vots del senat aca-
dèmic. Aquesta "possibilitat" es con-
verteix de fet en obligatorietat
tenint en compte que amb els talls

previstos les univer-
sitats no trobaran
altra manera de
finançar-se. Hi hau-
rà universitats que
troben finança-
ment privat; altres,
no, el que crearà un
sistema educatiu de
dos nivells de qua-
litat: un per a rics
i un de sèrie B per
a qui no s'ho puga
pagar.

El panorama es
presenta dur: dis-
minució de la qua-
litat de l'ensenya-

ment, menys profes-
sors amb més càrrega, supeditació
al món empresarial, eliminació dels
estudis que no convinguen al mer-
cat, ensenyament elitista, dismi-
nució dels serveis, inestabilitat
laboral dels docents, càrrega exces-
siva de funcions, investigadors sen-
se mitjans...

Raons, totes aquestes, que han
obligat a una resposta des de tots
els àmbits educatius: nits blanques
a les escoles de primària, instituts

ocupats universitats en moviment.
Més d'un mes de protestes que con-
tinua i continuarà. L'onada es fa
gran. Manifestacions espontànies
a Milà, Torí, Roma, Florència. Blo-
queig de les estacions de tren a
Roma, a Milà o a Gènova. Aules ocu-
pades a universitats i escoles supe-
riors. Assemblees multitudinàries
per tot el país. Classes al carrer...
La universitat ix al carrer i el carrer
entra a la universitat. 

L'onada creix de tal manera que
Berlusconi va amenaçar en enviar
la policia als instituts i a les uni-
versitats: "hui
mateix convocaré
el ministre d'Inte-
rior i li donaré ins-
truccions detalla-
des sobre com
intervenir a través
de les forces de l'or-
dre per evitar què
això  l'ocupació
d'escoles i univer-
sitats  puga suc-
ceir". Barbaritat
tal que ell mateix
es va desdir un dia
després "mai he dit
ni pensat que vol-
guera enviar la
policia a les escoles".
Cap altra interpretació a les seues
paraules?

El passat 30 d'octubre, la vaga
d'ensenyament treia milers d'estu-
diants de secundària i universitat
al carrer de pràcticament totes les
ciutats on es podia sentir: "La Gel-
mini es menja els nens", "L'onada
no s'atura, el poder no es compra",
"Ocupem la ciutat per ocupar-nos
de nosaltres", "Si bloquegen el nos-
tre futur, bloquegem la ciutat", "No

som el problema, som la solució",
"La universitat és cosa nostra",
"Nosaltres som el futur d'Itàlia" o
"La recerca es fa, no es destrueix".
El mateix dia, Berlusconi declara-
va que augmentaria l'ajuda als bancs
i que la despesa pública garantiria
els préstecs a les empreses. És sen-
zill: retallar en formació per gas-
tar els diners públics en empreses
com Alitalia.

L'onada creix, milers de perso-
nes de tot el món de l'ensenyament
(el ball de xifres habitual: de 30.000
a més de 200.000) recorregueren

els carrers de Roma
el 14 de novembre
coincidint amb una
vaga convocada
pels sindicats per
demostrar que això
no s'ha acabat. La
Sapienza, ocupada
des de fa setmanes,
va fer d'amfitriona
pels milers d'estu-
diants arribats de
tota Itàlia que el 15
i el 16 del mateix
mes es reuniren en
assemblea per
posar en comú ide-
es i projectes. 
El moviment conti-

nua per aconseguir la derogació d'a-
questes lleis fetes d'esquenes a la
comunitat educativa i amb presses
i al mateix temps treballa per ela-
borar alternatives per millorar la
universitat des de dins, amb la
col·laboració dels diferents compo-
nents (estudiants, docents, inves-
tigadors, becaris, personal d'admi-
nistració i serveis). L'onada, a Ità-
lia, no s'atura per garantir el dret
a l'estudi. L'onda cresce.

“Els nous decrets
que afecten 

l'ensenyament 
italià estableixen 

una reducció de prop
de 1.500 milions

d'euros en els 
pròxims cinc anys”

BBRREEUU

Condemnats
però llliures ddos
independentistes
gallecs 
LAIA ALTARRIBA I PIGUILLEM
BARCELONA

L'Audiència Nacional espanyola
ha dirigit la seva actuació en dues
causes pendents contra l'indepen-
dentisme gallec aquest mes de
novembre. Tres persones estan acu-
sades de diverses accions que,
segons aquest tribunal d'excepció,
tenien caràcter "terrorista". Ja s'ha
conegut el resultat d'un dels judi-
cis, que condemna els dos encau-
sats però els deixa en llibertat per-
què ja feia més de tres anys que
estaven en presó preventiva.

Aquest primer judici es va cele-
brar el 3 i 4 de novembre contra
Giana Gomes i Ugio Caamanho.
Estaven acusats d'haver col·locat
un artefacte explosiu en una ofi-
cina de Caixa Galicia el 23 de juliol
de 2005. Caamanho va reconèixer
l'autoria dels fets durant el judici
i en va exculpa a Gomes. Tot i això,
la sentència els condemna als dos:
a Giana Gomes a tres anys de pre-
só i a Ugio Caamanho a quatre anys
i nou mesos de reclusió. Com que
ja feia 3 anys, 3 mesos i 15 dies que
estaven empresonats de manera
preventiva, han pogut sortir ja al
carrer en llibertat.

Pel que fa a Maria Bagaria, jut-
jada l'endemà, dia 5 de novembre,
l'acusaven d'instal·lar artefactes
incendiaris als camions que cons-
truïen una minicentral hidroelèc-
trica al municipi gallec d'A Mer-
ca. Al moment del tancament d'a-
quest número de L'ACCENT enca-
ra no es coneixia el veredicte del
tribunal.

L'organisme antirepressiu gallec
Ceivar ha denunciat durant tot el
procés que l'Audiència Nacional
és, de fet, un "tribunal polític d'ex-
cepció" i que els judicis contra l'in-
dependentisme gallec són una "far-
sa judicial". Ceivar assegurava que
abans dels judici "les sentències ja
estan escrites i tenen un profund
impuls polític i vocació d'exempla-
rització repressiva".

Els actes pels que Madrid jut-
ja els tres independentistes es
van fer contra projectes que han
trobat una forta oposició a la socie-
tat gallega. Com expliquen els
grups de suport als encausats,
Caixa Galicia ha estat denuncia-
da perquè participa en l'espoli
energètic del país, perquè inver-
teix a l'exterior els estalvis gallecs
o perquè destrueix el paisatge
amb obres com l'AVE i més auto-
pistes. Pel que fa a les minicen-
trals hidroelèctriques, són al punt
de mira de les crítiques del movi-
ment ecologista.

“La nova llei 
preveu la 

possibilitat de 
convertir les 

universitats en 
fundacions privades
a partir del gener del

pròxim any”

Estudiants italians es manifesten contra la política de Berlusconi per afrontar la crisi // FOTO: Adela Ortiz

Itàlia: ““No ppagarem 
la vvostra ccrisi”
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LOCALS I COL·LECTIUS COL·LABORADORS

GUILLEM SÀNCHEZ I BARRULL
MAPUTO (MOÇAMBIC)

La cinquena Conferència mundial
de Via Campesina se celebrava a
Maputo, capital de Moçambic, del
19 i al 23 d'octubre amb tres objec-
tius ben clars. El primer reforçar
la presència de la xarxa interna-
cional de pagesos a l'Àfrica, conti-
nent on el 80% de la població viu
al camp i on, paradoxalment, Via
Campesina a penes hi tenia cinc
organitzacions afiliades fins ara.
A manca de dades definitives,
aquest primer va ser clarament asso-
lit, amb desenes de convidats de
nombrosos països i amb adhesions
fins i tot abans de finalitzar l'en-
contre, com la de la Unió Nacional
de Camperols d'Angola.

Debat ideològic
El segon era avançar en la defini-
ció ideològica del moviment. Amb
poc més d'una dècada Via Campe-
sina s'ha convertit "en l'avantguar-
da de la lluita contra el neolibera-
lisme" en paraules del seu coordi-
nador general, l'indonesi Henry
Saragih. Però per a moltes delega-

cions aquest terme era massa boi-
rós i no n'hi havia prou. Es tracta-
ria "d'aprofitar l'actual crisi del
capitalisme per ajudar a enfonsar-
lo" explica el líder dels Sense Terra
brasiler Joao Pedro Stedile, "no
podem esperar que el capitalisme
mori per si sol, sinó que hem d'en-
terrar-lo". 

En els darrers anys s'ha vist com
molts dels postulats defensats per
Via Campesina s'han estès i pres
força. Entre aquestes victòries des-
taquen "la congelació de la Ronda
de Doha" de l'OMC, la revaloritza-
ció de la reforma agrària -"ara reco-

VViiaa CCaammppeessiinnaa ttrraannssiittaa 
ddee ll’’aannttiinneeoolliibbeerraalliissmmee 

aa ll''aannttiiccaappiittaalliissmmee

de classe -continua Stedile- ha tin-
gut una contradicció positiva. I és
que el pagès ha hagut d'ideologit-
zar-se i assolir un nivell de cons-
ciència de classe molt més alt".
Aquest canvi en els objectius i fina-
litats de la lluita pagesa s'ha vol-

gut plasmar en la declaració final
de la Conferència, en la que Via
Campesina ha passat a definir-se
"anticapitalista" i a declarar la "gue-
rra a les multinacionals".

Enfortint llaços
El tercer i no menys important
objectiu de la trobada era conver-
tir-la en un espai de formació i cons-
cienciació pels mateixos delegats.
I és que els debats que s'hi desen-
volupen no només tenen la finali-
tat d'extreure conclusions, sinó que
també són una eina de capacitació
política. Però a Via Campesina la
formació no sols és racional. Al
mateix nivell que els debats for-
mals es desenvolupa el que en el
seu argot s'anomena la "mística",
un mecanisme d'identificació
col·lectiva mitjançant les emocions
i que permet que persones de con-
tinents i cultures molt diferents es
sentin vinculades a un projecte
comú. Amb tècniques apreses de la
teologia de l'alliberament i utilit-
zant la música, la simbologia agrà-
ria i la cultura popular, homes i
dones s'adonen que tenen en comú
l'amor per la terra i la humanitat
i sense haver de recórrer als tra-
ductors entenen que els seus pro-
blemes i els seus enemics són tam-
bé comuns.

neguda per institucions com la FAO"-
i la demostració que les actuals polí-
tiques econòmiques acabarien "gene-
rant crisis alimentàries, finance-
res i energètiques". Però en els
darrers anys també han sorgit nous
i poderosos enemics, amb l'assalt

al camp del capital especulatiu que
buscava l'acaparació de terres i de
les multinacionals que estenien el
monocultiu per a produir biocom-
bustibles.

Però "aquesta agressió d'un ene-
mic molt més ideològic, molt més

Una de les realitats que més xoquen d'una con-
ferència de Via Campesina és l'extrema diver-
sitat dels seus assistents. No es tracta només
de gent de diferents països, va molt més enllà,
doncs en moltes trobades internacionals hi ha
un estàndard de gent més o menys jove, uni-
versitària i amb certes actituds i comporta-
ments que ja s'han globalitzat arreu del pla-
neta.

Els delegats de Via Campesina són campe-
rols, de totes les edats, sovint indígenes, a vega-
des amb estudis primaris i que, òbviament no
dominen idiomes estrangers. Això converteix
la trobada en una autèntica torre de babel de
llengües i colors i gustos, on l'euskera es barre-
ja amb les pastes hindús i la pollera andina es
troba amb els tambors africans. La barrera
idiomàtica se supera constantment a base d'i-
maginació i voluntat. Així, mentre els volun-

taris de l'organització (molts d'ells
catalans, per cert) s'encarreguen de
traduir simultàniament totes les
ponències i debats a quatre llengües
(anglès, francès, portuguès i caste-
llà), la resta de la comunicació és
autoorganitzada pels assistents. Per
exemple, la delegació tailandesa
porta la seva traductora que expli-
ca amb thai totes les ponències i qui
vol sentir-ho endolla uns auricu-
lars a l'aparell que acompanya la incansable
traductora.

Les converses de passadís i els contactes
informals es resolen amb cooperacions espon-
tànies -en qualsevol moment et pot tocar tra-
duir una recepta a l'anglès- i comunicació no
verbal. I és que a Maputo es trencava cada
segon el mite que hi ha llengües que no s'en-

tenen.
Però no podia ser d'una altra manera en

una organització que té inscrit en el seu ADN
la defensa de la biodiversitat davant l'amena-
ça transgènica i la defensa -entesa com a lògi-
ca conseqüent- de la diversitat cultural davant
l'amenaça de l'homogeneïtzació del consum
global. 

Diversitat bbiològica ttambé 
és ddiversitat ccultural

La celebració de la conferència a l'Àfrica ha propiciat que organitzacions d'aquest continent s'hagin adherit a Via Campesina //FOTO:Helena Olcina

“Via Campesina
vol aprofitar 

l'actual crisi del
capitalisme per

ajudar a 
enfonsar-lo”
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Aurora Mora TORRENT

E
ls 'otakus' valencians estan d'en-
horabona. Només sis mesos des-
prés de la celebració del I Saló del
Manga de València, els dies 17 i 18
de maig, arriba la segona edició.

Els propers 22 i 23 de novembre, el recinte
Greenspace tornarà a ser un espai dedicat
íntegrament a la cultura japonesa. 

Amb preus populars (5 euros l'entrada
d'un dia i 6 euros l'abonament dels dos dies),
els assistents a aquest esdeveniment podran
gaudir d'un grapat d'activitats diverses
entre les quals destaquen el concurs de dis-
fresses 'cosplay', el de karaoke i el de ball
'parapara' així com concerts de música en
directe dels grups White Noise, Project 7 i
Nyushiki, entre altres. També hi haurà una
sèrie de tallers com el de japonès i cal·ligra-
fia japonesa, el de jocs tradicionals japone-
sos o el de fanzines. Pel què fa a aquest
últim, és important assenyalar que serà
impartit pel jove Pedro 'Kat' Medina, comis-
sari de l'exposició "Catorze anys de fanzines
valencians", que s'exposarà en aquest Saló. 

En l'oferta de jocs de taula, els visitants
que ho desitgen podran participar en torne-
jos oficials de jocs de cartes. El més impor-
tant, sens dubte, és el Fortune Series Tour de
Yu Gi Oh, on els primers setze es classifica-
ran per a la final del Fortune Series, amb
l'al·licient de molts premis per als partici-

còmic provinent del petit país d'Orient aug-
menta cada dia. Només cal donar una ullada
a internet per adonar-se que el mercat del
manga i de l'anime mou centenars de
milions d'euros cada any, quantitats que a
més, van en augment any rere any. Un èxit
que, possiblement siga degut, entre altres
factors, a la varietat de públic al qual s'adre-
ça, ja que el manga es cataloga en distintes
tipologies segons a qui va dirigit. 

Una passió que, als Països Catalans, per
cert, s'inicià allà per la dècada dels 90 amb la
difusió de sèries d'animació com Sailor
Moon, Dragon Ball o Captain Tsubasa (el títol
original d'Oliver i Benji) i que avui continua
amb els populars Naruto, Bleach, One Piece o
Death Note. 

pants. Per als més menuts també hi
haurà un torneig junior (menors de
13 anys) de Yu Gi Oh, on tots aquells
que participen tindran premis. 

Els amants dels videojocs, com no
podia ser d'una altra manera, també
tindran el seu espai amb tornejos
dels jocs més populars: l'Smash Bros
Brawl o el Mario Kart entre d'altres.

Tot això, junt a l'existència d'uns
trenta estands comercials, distri-
buïts en 2.000 m², on destaca la pre-
sència de les prestigioses editorials
Banzai o Norma, entre nombroses
tendes valencianes, i on es podran
adquirir tot tipus de productes vin-
culats amb el manga o l'anime (com samarre-
tes, figures de col·leccionista, llibres, pòsters
o inclús, col·leccions de moda gòtica i emo)
fan d'aquest II Saló del Manga una cita espe-
cial i esperada per a tots els seguidors d'a-
questa vessant de la cultura japonesa. Això
sí, les portes també estaran obertes a la resta
d'amants del còmic, ja siguen els de Marvel o
els mitòmans d'Star Wars. No en va l'ante-
rior edició va comptar amb la presència del
Capità Amèrica i de Darth Vader. 

En aquesta segona edició s'espera una
gran afluència de públic. De fet, la idea és
rebassar els 5.000 assistents al I Saló del
Manga, cosa que no sembla gens difícil,
doncs si el còmic en general està vivint
actualment un bon moment, la febre pel

CCoonnttrraa  
BBoolloonnyyaa,,  
ccuullttuurraa

Maria Chovares VALÈNCIA

N
o a Bolonya". Aquesta és
la reivindicació que l'as-
semblea d'estudiants de
la facultat de Filologia,
Traducció i Comunicació

de la Universitat de València, com
tantes altres als Països Catalans, por-
ta dient des de fa anys per fer front
als plans de l'Espai d'Educació Euro-
peu Superior (EEES). Per aquest
motiu principalment, a l'esmentada
facultat s'estan realitzant nombrosos
actes amb l'objectiu de mostrar
davant del públic les greus conse-
qüències del procés, informant als
vianants i la resta d'estudiants de tot
allò que implica Bolonya.

Una de les formes d'intensificar
la participació, d'ampliar el coneixe-
ment sobre el tema i de crear llaços
és justament fer activitats culturals:
això és el que està fent l'assemblea
d'estudiants de la facultat de Filolo-
gia, Traducció i Comunicació- junt a
la resta de les assemblees d'estu-
diants de Blasco Ibánez-. A banda de
la recollida de signatures, els estu-
diants organitzats estan ideant pro-
postes per a apropar al públic a la
sensibilitat de la causa. El concert el
dimecres dia 13 de novembre amb
diferents músics estudiants i el taller
de poesia del 14 amb versadors com
Enrique Falcón, Antonio Méndez o
Pep Mir del mateix mes en són
alguns exemples. 

Aquestes dues activitats van comp-
tar amb una gran acollida per part
d'uns oients oberts i participatius
que en tot moment restaren atents a
l'evolució dels successos. Ja se sap
que la música i la poesia van juntes
de la mà i es caracteritzen per arri-
bar al fons dels sentiments sense gai-
re dificultat, d'ací s'explica la conne-
xió amb la gent que hi va acudir, per-
sones amb semblants interessos i un
objectiu comú: unir-se per defensar
un altra postura educativa i social.
També cal destacar la projecció de
cinema alternatiu realitzat a la
facultat de Filosofia tots els dimarts
de novembre junt amb les activitats
realitzades per la resta d'assemblees.

Felip Pineda BENISSA

P
er commemorar el 15è aniversari
de la mort de l'intel·lectual valen-
cià més important del segle XX, la
Universitat de València ha estre-
nat recentment Ser Joan Fuster,

un documental biogràfic produït pel Taller
d'Audiovisuals de la UV amb la col·laboració
de la Càtedra Joan Fuster. Es tracta d'un film
d'Alta Definició i de 70 minuts de metratge
estructurat en apartats cronològics que
representen a grans trets les diferents eta-
pes de la vida de l'escriptor. El responsable
dels continguts generals del documental és
Francesc Pérez i Moragón. Està realitzat per
Llorenç Soler, qui ja es va encarregar de diri-
gir Del roig al blau, un documental sobre la
transició al País Valencià també produït per
la UV. Ser Joan Fuster es presentà el passat 6
de novembre, a l'Aula Magna de la facultat
de Filologia, Traducció i Comunicació de la
Universitat de València i el 10 del mateix
mes a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans
de Barcelona. Està previst que es faja el
mateix el dia 18 a Sueca, el poble que va veu-
re nàixer a Joan Fuster. El productor execu-
tiu del documental és Miguel Francés, i els
encarregats del guió han estat Nel·lo Pellis-
ser, Albert Monton i Francesc Pérez i Mora-
gón.

El film està elaborat amb material de l'ar-
xiu literari i fotogràfic de Joan Fuster, així
com amb entrevistes a més de 30 persones
relacionades amb l'escriptor. El Servei de
Publicacions de la Universitat de València
ha editat, en la col·lecció Càtedra Joan Fus-
ter, un llibre que recull totes aquestes con-
verses a més d'incloure un DVD amb la
pel·lícula. Alguns dels personatges entrevis-
tats són Andreu Alfaro, Raimon, Josep Ibo-
rra, Doro Balaguer, Francesc de P. Burguera,

trar un compromís molt fort amb el seu
país i és un dels grans ideòlegs del catala-
nisme contemporani. A més, té el mèrit
d'haver adquirit la major part del seu
coneixement mitjançant mètodes autodi-
dactes. Alguns dels seus llibres van causar
grans polèmiques, la qual cosa el va conver-
tir en una figura odiada per molts. Fins i
tot va patir diversos atemptats amb apa-
rells explosius a casa seua per part de grups
organitzats de la dreta espanyolista. El
documental se centra en la seua relació
amb la Universitat de València, on va
ingressar en 1943 per començar els estudis
de Dret i on acabaria donant classes de l'as-
signatura d'Història de la Llengua el 1983.
També va ser membre de l'Institut d'Estu-
dis Catalans i primer president d'Acció Cul-
tural del País Valencià (ACPV). Al llarg de
la seua carrera va ser guardonat amb diver-
sos premis com el Premi d'Honor de les Lle-
tres Catalanes (1975) o la Medalla d'Or de la
Generalitat de Catalunya (1983). 

Ramon Lapiedra, Antoni Ferrando, Manuel
Boix, Josep Lluís Bausset, Lluís Llach, Ricard
Pérez Casado, Vicent Pitarch, Júlia Blasco,
Lola Badia, Manuel Alcaraz, Jordi Pujol, Pere
M. Orts i Bosch, Josep Maria Castellet, Anto-
ni Seva, Josep Fontana, Max Cahner, Adolf
Beltran, Eliseu Climent o Jaume Lloret. A
més, també hi ha el testimoni de diversos
veïns i persones relacionades directament
amb l'intel·lectual que ens en poden donar
una idea més propera i quotidiana. Al docu-
mental també hi podem veure alguns frag-
ments de diverses intervencions de Fuster en
la televisió, per exemple l'entrevista que li
va fer Montserrat Roig el 1977 per a TVE-Cata-
lunya.

Joan Fuster, nascut a Sueca el 1922, va
ser assagista, historiador, crític literari i
poeta. Té una obra molt prolífica, entre la
qual destaquen alguns dels llibres més
importants de l'últim segle en la literatura
catalana, sobretot Nosaltres, els
valencians. En tota la seua vida va demos-

NNoouu  ddooccuummeennttaall  ssoobbrree
llaa  vviiddaa  ddee  JJooaann  FFuusstteerr

CCiittaa  aammbb  ll''aanniimmaacciióó  jjaappoonneessaa  aall
IIII  SSaallóó  ddeell  MMaannggaa  ddee  VVaallèènncciiaa

“
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Cesk Freixas GIRONA

V
uit anys costen de pas-
sar. El temps, ja se
Vuit anys costen de
passar. El temps, ja se
sap, és invencible;

mai, ni els més forts, podran
guanyar-lo. Jo, em poso al costat
del temps. Del temps que tenim
per aprendre i créixer. Del temps
que ens ensenya que ara ja ha
passat, i que ens omple d'evidèn-
cies quan ens obliga a pensar que
aquest moment mai més tornarà
a ser aquest moment. Perquè la
història, com el
temps, ja
ha
avan-
çat.

Ens
posem al
costat del temps
perquè no el podem obviar, i per-
què ens inunda tot l'espai que
toquem. Entendre que les coses
també acaben. I que sense l'efí-
mer res prendria significat.
Vivim perquè creiem que podem
canviar les coses; algunes per
començar-les, d'altres per acabar-
les. L'evolució, la revolució, i l'ob-
jectiu original de tot plegat.

Un dia, comencen els com-
panys. I després arriben els
amics. Aleshores, comencem a
entendre allò que havíem escol-
tat; compartir. El tros de pa, el
lloc a taula, i el sentit de caminar
junts, escoltar, i no parlar mai de
demà. Arriben els primers crits,
els primers carrers que van ser
nostres, l'emoció, i el puny alçat
de saber que ens perdrem i que no
sabrem quan ens tornarem a tro-
bar. Hi ha companys que viuen el
temps, i saben que el temps pot
ser un bon aliat. Per créixer, i per
fer-nos grans. Hi ha qui el pot
controlar; el temps pot ensenyar-
nos masses coses.

Vuit anys costen de passar.
Una pregunta; quantes coses farí-
em en vuit anys? Li pregunto a
l'amic, i al company. Perquè pre-
cisament és amic, i company. I
perquè ja n'estem farts, d'haver
de claudicar i demanar perdó.
Ens destrossen les vides i s'inven-
ten els nostres dies que han de
venir. És increïble i nefasta
aquesta absurda qualitat de mani-
pular i fer veure que aquí no ha
passat res. 8 anys de presó? 8 anys
de presó per una persona que va
participar en una manifestació? 8
anys de presó per algú que, quan
van començar els incidents, ja
havia marxat cap a casa? 8 anys?!
Però això que és, senyors? Ja n'es-
tem farts; Jona absolució!

MÉS IINFO:
WWW.ABSOLUCIOJONA.ORG

TTrroo  ddee  bbaacc

VVuuiitt  aannyyss

MONOGRÀFIC

VVuuiitt  ddèèccaaddeess  ddeesspprrééss  ddee  
llaa  mmoorrtt  ddee  BBllaassccoo  IIbbààññeezz

Pau Tobar VALÈNCIA

E
nguany s'acompleixen 80 anys
de la mort de Vicent Blasco Ibà-
ñez. Polític, periodista i escrip-
tor, es tracta d'una de les figu-
res històriques més influents al

País Valencià. Amb el monogràfic d'aquest
número L'ACCENT hem volgut analitzar la
seua polifacètica i contradictòria trajectò-
ria. 

EEll  ppeerriiooddiissttaa  ii  eell  ppoollííttiicc  
Vicent Blasco Ibàñez nasqué a València el
1867. La seua família, que posseïa un xico-
tet ultramarins prop del Mercat Central,
pogué pagar-li estudis i així Blasco es lli-
cencià en dret. Aviat, però, trobà en el
periodisme polític la seua autèntica voca-
ció. Masó i republicà, la seua primera
incursió periodística fou de la mà d'El
Túria de Costantí Llombart. El 1889 ja
emprenia la seua pròpia iniciativa amb la
fundació i direcció de La Bandera Federal,
periòdic del seu partit: el republicà - fede-
ral. Però l'aportació fonamental a la his-
tòria del periodisme valencià arribà el
1894 amb la creació del diari El Pueblo, un
cop tornat del seu primer exili francès. 

Cap a finals de segle Blasco Ibàñez s'a-
partava de la línia "legalista" de Pi i Mar-
gall. Radicalitzà el seu discurs que en
bona part entroncava amb el lerrouxisme
barceloní. Des de la secció d'opinió, "Lo
del día", a El Pueblo, emetia durs atacs al
caciquisme, als partits dinàstics, a l'Esglé-
sia,... pels quals patí la censura en diver-
ses ocasions. Però la seua actuació no es
limitava al paper, ell mateix encapçalava
batudes contra processons catòliques, que
sovint el duien a la garjola. 

Blasco Ibàñez esdevenia tot un mite
entre la petita burgesia i les classes popu-
lars de l'Horta. Una atracció quasi-mística
que li permeté trencar amb el bipartidis-
me caciquil a València. Així, Blasco obtin-
drà l'acta de diputat entre 1898 i 1907, i
des de 1901 el seu partit es farà amb la
majoria a l'Ajuntament de València, que
esdevindrà absoluta des de 1903 fins a
1907. Un funcionari espanyol deia amb raó
"a València no es mou fulla sense l'apro-
vació de Blasco Ibañez". L'èxit radicava en
primer lloc en l'apel·lació al poble valen-
cià, amb una dialèctica rupturista amb el
marc polític establert per la Restauració,
que arribava a amples capes socials, en un
moment en el qual la classe treballadora
de l'Horta era orfa de referents polítics
clars. Blasco treia a la llum amb tota la
seua cruesa les problemàtiques dels llau-
radors i menestrals de la comarca. Aquest
coneixement exhaustiu de la realitat de
les classes populars era resultat de la prò-
pia estructura del partit, que podríem
definir com bolcada cap a enfora, amb
contacte directe amb la gents a la qual
deia representar. Això li atorgava una
gran credibilitat ja que cap dels partits
dinàstics xafava el carrer d'aquesta mane-
ra, i molt menys ho feien els seus líders. 

Bona part de l'atracció subscitada per
Blasco Ibàñez, però, es basava en el seu
discurs populista que sota una retòrica
"revolucionària" no deixava de represen-
tar l'interclassisme i els interessos de la
petita burgesia valenciana. Respecte l'ex-
hortació demagògica del poble valencià,

en absolut s'ha de vore com un indici de
valencianisme. En efecte, en el federalis-
me de Blasco "tot comença i acaba en el
municipi". El republicà a penes es plante-
ja el marc territorial del País Valencià.
Cal concebre'l més aviat com un regenera-
cionista espanyol. Quan des de 1904 s'afin-
cà a Madrid, El Pueblo (ara dirigit per
Fèlix Azzatti) i el blasquisme en general
inciaren les bel·ligeràncies amb el catala-
nisme. Però l'anticatalanisme de Blasco -
si es pot definir així- s'ha entendre des de
la seua visceral enemistat amb el dinàstic
Teodor Llorente. No de bades, cal recor-
dar que Blasco tenia una gran admira-
ció i amistat per Costantí Llombart -
màxim exponent del vessant popular
de la Renaixença. 

Des de la seua marxa a Madrid, Blas-
co moderà el seu discurs. En Homenots,
Josep Pla cita al valencià: "Xe... el fanatis-
me ja no és cosa meua... Marxe per un
altre camí... Els anys no perdonen a nin-
gú". I de fet, es desmarcà del lerrouxisme,
i, al cap de poc, es retirava de la política
activa i marxava a l'exili (primer a Amèri-
ca i després a París) des del qual es dedicà
a la novel·la fins la seua mort a Menton
en 1928. El seu fèretre rebria una multitu-
dinària acollida al Port de València el
1933, proclamada ja la República. 

LL''eessccrriippttoorr  
La prosa de Vicent Blasco Ibàñez és
coneguda pel seu naturalisme. Molt
probablement fou al seu primer
exil·li francés (1890) quan es mera-
vellà per aquesta corrent literària.
L'obra d'en Blasco va lligada a
la seua pròpia vida. La prime-
ra fase (fins a 1903),
és la valenciana,
a ella pertan-
yen -entre
altres-
La

Barraca, Arroz y Tartana, Cañas y
Barro; algunes de les quals es publi-
caven -per parts i a diari- en reta-
llables de El Pueblo. Després, fins
1905, la seua temàtica és de denún-
cia social i es contextualitza en
diferents territoris de l'Estat espan-
yol. Transita cap a un tercer cicle
de caire més psicològic amb Sangre
y Arena o Los Muertos Mandan. La
darrera fornada fou profusa i la
més cosmopolita, destacant sobre-
tot Los cuatro jinetes del Apocalip-
sis -de gran èxit a Estats Units fou
la seua primera novel·la duta a la
gran pantalla. 

Sovint hom es lamenta que Blas-
co Ibàñez -un dels escriptors valen-
cians més universals- ho fera en
castellà. Sobretot tenint en compte
que Blasco parlava habitualment en

català i que, de fet, s'iniciara en la
narració en cercles de la Renaixença d'es-
pardenya. Però després de La Torre de la
Boatella només escriurà en la llengua de
l'imperi. Diversos autors argumenten que
Blasco era fill d'aragonesos i en conse-
qüència se sentia més còmode redactant
en una llengua que -també- valorava com
a pròpia.
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envieu-nos les vostres convocatòries a 
AGENDA@LACCENT.CAT

Del 18 de 
novembre a l’1 de 
desembre de 2008

AAggeennddaa
>> El 5 de novembre, Abdullah Demir-
bas, l'exalcalde del districte de Sur, a la
ciutat de Diyarbakir (Kurdistan del Nord)
farà una xerrada a la sala d'actes del CIE-
MEN. Abdullah està pendent d'una sen-
tència que el podria condemnar a 60 anys
de presó. No hi falteu. Serà a les 20h.

>> L'Assemblea de Joves de la Costera,
l'Escarot, ha organitzat una xerrada i
debat el proper dissabte 8 de novembre
al C.S.A. La Lloca de Canals. La xerrada
porta per títol "Bilingüisme o margina-
ció?" i servirà per analitzar la situació
del català i les seues perspectives de futur.
Després hi haurà sopar i concert amb
Josep Romeu i Cesk Freixas. 

>>El dissabte 8 es farà debat del text
"Qüestió de noms" de Joan Fuster a Benia-
rrés. L'activitat s'emmarca dins el taller
de lectura que organitza regularment el
Rogle amb la finalitat d'aprofundir en
les idees socialistes i nacionalistes. Obert
a tots els públics.

>> El 8 de novembre serà la cloenda del
Correllengua 2008. Com cada any serà a
Perpinyà i coincidirà amb la commemo-
ració del Tractat dels Pirineus (7 de novem-
bre de 1659). La manifestació eixirà de la
Plaça de Catalunya a les 16h. En acabar
hi haurà una marxa de torxes del Caste-
llet a la Casa Musical on actuaran Mus-
CAT, 100 gr de Tête i La Gossa Sorda. És
una cita obligatòria. 

>>El 9 de novembre és el dia internacio-
nal contra el feixisme i el racisme. Es
faran actes a moltes localitats. Estigueu
atents.

Laia Creus BARCELONA

L
a Troba Kung-Fú va dir adéu al
seu públic el passat 5 de novem-
bre, però només fins al gener,
temps en què Joan Garriga i
companyia hauran dedicat a la

gravació del seu segon disc. Aquest adéu
temporal va ser el passat 5 de novembre a
la Sala Apolo de Barcelona i la banda no
va escatimar tota mena de detalls perquè
la nit fos especial. Clavells vermells que es
van repartir entre el públic -bandera del
que ha estat el nom del seu primer treball
Clavell morenet (K-Industria Cultural,
2007)- i molta expectació per veure un
dels grups que millor ha interpretat el
concepte de música mestissa als Països
Catalans. L'espectacle va començar pun-
tualment amb aquesta cançó, com no
podia ser d'una altra manera, amb una
sala plena de gom a gom (inclosa la part
de dalt) i una pantalla darrera l'escenari
que permetia a tothom, inclòs als no tan
alts, veure que estava passant damunt la
tarima en tot moment. 

Per aquella sala van anar passant totes
les cançons made in La Troba,
com"Volant", "Calor calor", "Bufa el vent" o
"Locoandmotora". Però no van ser només
les cançons del grup les protagonistes de la
nit; i és que les dues hores llargues de con-
cert van anar acompanyades de moltes sor-
preses en forma de col·laboracions. La pri-
mera va ser una noia colombiana amb ball
inclòs en què la protagonista era la seva
voluminosa i acolorida faldilla, actuació
que es va repetir en una altra ocasió però
aquesta vegada amb dues ballarines i un
tercer cop amb l'ajuda d'unes espelmes. La
Troba Kung-Fú va comptar per aquest

últim concert de la seva gira d'altres grans
artistes de la rumba, compartint escenari
amb Sabor de Gracia i també amb la
col·laboració de Macaco, i sempre amb un
públic entregat, amb ganes de tot el que li
posaven damunt l'escenari i que responia
amb la mateixa energia que projectava les
cançons de La Troba. 

Tot i les dues hores que acabaven de
passar, semblava que aquella festa no
podia acabar mai, però ho va fer precisa-

ment la cançó més coneguda de La Troba,
la que ja havia tingut l'honor de ser el tret
de sortida de la nit: “La cançó del lladre”.
Però aquest concert tant especial no podia
acabar simplement amb una cançó, i la
cirereta del pastís es va encarregar de
posar-la un bailaor que es va deixar la pell
a l'escenari, conscient que li havien deixat
el llistó molt alt i que havia de tancar el
concert igual o millor de com havia
començat. La Troba en estat pur.

WWWWWW..TTDDKK..CCAATT

Roger Sánchez Amat BARCELONA

"Comença el mes de novembre, / castanya
va, castanya ve, / i panellets també." 

F
ruita que dóna nom a colors (cas-
tany i marró, del francès marron,
castanya) i que porta tres samarre-
tes (una punxeguda per protegir-
se, un embolcall hermètic i una

pell lleugerament amargant), torrada aporta
un aroma inconfusible i un gust suau i
entranyable. Cert és que resulta un pèl fari-
nosa, per això disposem del moscatell, que a
més de complir una funció engolidora, casa
satisfactòriament amb la castanya. El seu
maridatge és perfecte. Si la castanyada resul-
ta una festivitat empallegosa i enfardadora
per a molta gent, no som pocs els que espe-
rem amb candeletes poder mastegar a cons-
ciència una castanya tot acompanyant-la
d'un glop del líquid d'or gastat. Un plaer! 

Explicacions diverses
La principal explicació del perquè men-

gem castanyes per Tots Sants resulta molt
més senzilla del que pensem: és l'època i n'hi
ha moltes. A partir d'aquí, hom fa córrer la
imaginació. La celebració d'antics àpats
funeraris a base de llegums, fruita seca i uns
pans d'ànimes oferts als difunts (els pane-

llets), sembla ser l'origen de la castanyada,
datada a finals del segle XVIII. Entorn la llar
de foc, es coïen les castanyes i el moniatos
tot menjant els panets votius, mentre es
resava pels difunts de la família. Ara bé, n'hi
ha que pensen que el fet que a l'Edat Mitjana
la nit del 31 d'octubre piquessin insistent-
ment les campanes de parròquies i convents
per recordar la necessitat de resar pels
difunts feia que els campaners es cansessin
molt, i per a recuperar-se de l'esforç, què
millor que un aliment energètic com la cas-
tanya. D'altres responsabilitzen a aquesta

pràctica l'insomni de la gent del veïnat, que
no tenia més remei que passar l'estona
menjant el que més abundava llavors, les
castanyes, i bevent, qui sap si per oblidar la
seva malastrugança i caure rodons. Una
versió més gòtica lliga el color torrat de les
castanyes amb els gustos dels difunts, habi-
tants del reialme de les ombres i amants
dels aliments de color fosc. N'hi ha per tots
els gustos.

La deglució ritual de castanyes per Tots
Sants revela una passat molt més gloriós
que el restringit consum actual ens faria
pensar. Tot i que l'ambient plujós i fresc que
necessita el castanyer limita les àrees de
producció al nord-est de Catalunya i l'inte-
rior i el nord del País Valencià, no treu que

hàgim estat un país castanyer. I és que anti-
gament el consum de la castanya estava molt
més estès que ara. La productivitat de cada
castanyer, que va de 40 a 250 quilograms per
arbre, era un fet que no passava inadvertit.
Assecades es conservaven tot l'any. Als àpats,
podien acompanyar carns, verdures, arros-
sos i escudelles. Es menjaven torrades o
bullides amb llet o fonoll. I era un substitut
del pa (se'n feia farina). Ara bé, la dificultats
per conrear-la, la mística del pa blanc (tot el
pa que no fos blanc, feia pobre), la introduc-
ció de nous productes (entre ells, la patata,

la seva gran rival) i la mística del treball
(entrats el segle XIX, els teòrics negaven
valor a tot allò que no suposés un esforç per
part de l'home) van fer abandonar els cas-
tanyers.

Tot i això en la gastronomia actual tenim
alguns vestigis d'aquest passat. Josep Maria
Lladonosa, cuiner i divulgador, encara consi-
dera la castanya com un ingredient habitual
en la cuina dels guisats. Com a exemple, un
plat senzill, fet amb la carn dels pobres,
energètic i per tant adequat pels mesos de
fred, però que manté un equilibri entre pro-
teïna animal i vegetal, hidrats de carboni i
greixos.

"S'acaba el mes de novembre, / castanya
ve, castanya va, / que el torró ja vindrà"

(Miquel Martí i Pol).

LLaa  rreecceeppttaa..  CCoosstteellllóó  aammbb  ccaassttaannyyeess
Demanem a la carnisseria cap de costella de
porc tallat a daus. El salpebrem i fregim en
oli roent. Quan s'enrosseixi, apartem i en el
mateix oli fem un sofregit amb ceba i tomà-
quet, que mullarem amb vi ranci. Quan que-
di com ha de quedar, reincorporem el coste-
lló i afegim unes poques castanyes picades, a
mode de farina. La resta de castanyes pela-
des, les posem a deu minuts dels final (així
mantindran la forma), juntament amb una
picada d'all, julivert i ametlla. Per a pelar-
les, millor coure-les amb anterioritat al forn
havent-li fet el característic tall i llevant-li la
pell en calent. Ens serà més fàcil. 

TTeerrrraa  dd''EEssccuuddeellllaa..  SSaannttss,,  PPaaïïssooss  CCaattaallaannss

RReesssseennyyaa  ddee  llaa  qquuiinnzzeennaa::  úúllttiimm  ccoonncceerrtt  dd’’eenngguuaannyy  llaa  TTrroobbaa  KKuunngg--ffúú

LLaa  TTrroobbaa  ss''aaccoommiiaaddaa  
ppeerr  llaa  ppoorrttaa  ggrraann

EEll  rraaccóó  ddeell  ccoocc

ÀÀnniimmeess  ii  ccaassttaannyyeess
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Com caracteritzaries l'actual crisi eco-
nòmica i financera?
Les vessants econòmica i financera són
només la superfície del problema. El
que hi ha al rerefons és una crisi estruc-
tural d'una envergadura molt major
que qualsevol altra en la història del
capitalisme. S'afegeix ara l'impacte de
la crisi ecològica. Ens estem jugant un
canvi de model civilizatori. Com a
mínim, un canvi en el model d'acumu-
lació del sistema capitalista, que impli-
ca una reestructuració del poder entre
les classes dominants. Alguns sectors
es desplaçaran d'eixe poder i es recom-
pondran les relacions entre classes domi-
nants i dominades. El capital com a sub-
jecte històric buscarà tancar els espais
democràtics i mostrarà la seua cara més
perversa i dictatorial. La clau està en
la possibilitat de defensar projectes
alternatius des de l'esquerra.

Com penses que afecta aquesta crisi a
les economies del sud?
L'estructura econòmica de les societats
perifèriques és depenent de les econo-
mies centrals del sistema. Són econo-
mies exportadores, especialitzades en
el sector primari, i molt vulnerables als
vaivens de la demanda. Amb l'actual
recessió mundial s'ha reduït la deman-
da de productes bàsics i, això ha pro-
duït la davallada d'uns preus que prè-
viament havien estat inflats per pro-
cessos especulatius. L'acer del Brasil o
el petroli veneçolà serien bons exem-
ples. Lligat amb açò, en no tenir un sis-
tema bancari propi, les divises rebudes
pels païssos dependents en l'època de
"vaques grasses", principalment en el
sector agrícola, petroler i extractiu, van
passar als sistemes bancaris dels països
centrals, sobretot EUA, Suïssa i Lon-
dres. Algunes empreses que van rebre
aquestos capitals ara han fet fallida.

Significa això que els països depen-
dents pagaran la factura de la crisi?
Dir-ho així és simplificar molt. Però el
ben cert és que ens trobem davant una
crisi de sobreacumulació, i també de
sobreproducció, del sistema capitalis-
ta. El capital de caràcter productiu inver-
tit en les societats centrals ja no és ren-
dible i, per tant, ha buscat eixides en
les societats perifèriques. Això ha donat
lloc a canvis en la divisió del treball a
nivell mundial i també a una creixent
proletarització. En les societats depen-
dents cal veure la proletarització no
només com un augment de la població
assalariada, sinó també com a la des-
possessió dels mitjans tradicionals de
vida de les poblacions locals. En Euro-
pa també s'estan deteriorant d'una
manera molt greu les condicions labo-
rals.

Hi ha exemples de societats depen-
dents que es rebel·len davant aques-
ta tendència general?
Tenim l'exemple de Veneçuela, que uti-
litza les divises de què et parlava per
construir un model econòmic propi,
sense dependències. També hi ha el
cas de l'Equador, tot i que amb menys
recursos. Altra idea molt interessant
és el projecte ALBA a l'Amèrica Llati-
na, la constitució del Banc del Sud o
de grans blocs regionals com el Mer-
cosur. El fet important és que el sud
tracta de fer sentir la seua veu davant
el fracàs estrepitós de la "globalització
feliç". Un altre cas és el de la Xina, que
ha pogut trencar mínimament amb la
dependència, controlar el seu exce-
dent i invertir en el seu sistema ban-
cari. Malgrat això, el 70% de l'econo-
mia xinesa depèn de les exportacions.

En aquesta conjuntura, per què s'ha
renunciat en acadèmies i universi-
tats a la categoria "d'imperialisme"?
Perquè ha estat substituït per la idea
de "globalització", que no deixa de ser
un eufemisme. "Imperialisme" en sen-
tit clàssic és una idea força vigent i que
cal mantenir, tot i que enriquida amb
els trets del capitalisme actual. En la
fase present de "globocolonització", al
capitalisme li cal, cada vegada més, la
presència militar directa, com en els
més obscurs temps de les colonitza-
cions. Per aquesta raó es serveix del
desplegament militar d'Estats Units
d'Amèrica (EUA). D'altra banda li cal
la potenciació d'institucions globals
(Banc Mundial, FMI, ONU, G-8, UE,

OMC, entre d'altres) que garantisquen
junt amb els estats les condicions gene-
rals de reproducció del capital.

Precisament has escrit un article amb
el títol de "Globalització com a nou
imperialisme”.
La major part del les decisions pels
quals es governa el sistema en la seua
fase actual escapen al coneixement de
les poblacions, en promoure'ls des d'ins-
titucions supranacionals o grans grups
del poder econòmic privat. El capital
entra en una fase de maduresa per a
l'ús i control de l'esfera planetària. A
més, cal subratllar el seu gran èxit en
la imposició d'una ideologia mundial
que el fa veure com a un sistema neu-
tral, al qual només resta adaptar-se.
Tot apunta com a que la història ha
arribat a la seua fi.

Malgrat les renúncies de l'esquerra,
sembla que la realitat dóna la raó a
Marx.
Jo sóc marxista. Pense que el marxis-
me és un mètode d'anàlisi de la reali-
tat que només deixarà d'estar vigent
quan se'l supere. I això encara no ha
succeït. És més que una ciència. És una
síntesi teòrica pràctica dels esforços
de la humanitat per emancipar-se. El
marxisme potencia i acompanya aquests
esforços. En tot cas, he de dir-te que
els que més han après del marxisme
són els mateixos capitalistes.

Què opines dels efectes en les rela-
cions nord - sud de mesures com la
"taxa Tobbin" o la regulació del comerç

Que ppac qqui
deu! 
LLORENÇ BUADES CASTELL
PALMA 

Preocupa la crisi social. No fa molt
que la senyora Nàjera al front de la
Conselleria de Treball augurava unes
xifres d'atur per al proper hivern d'u-
nes 55.000 persones. Acabat l'octu-
bre, a les Illes Balears tenim 56.982
desocupats comptabilitzats, i d'ells i
elles, 11.549 de l'hoteleria i 13.056 del
sector de la construcció. 

El senyor Antich, fidel a Zapate-
ro ens contava que patíem una des-
acceleració i ara mateix el senyor
Manera ens diu que les Illes Balears
no entraran en recessió i que el crei-
xement se situarà al voltant del 1,6%
per l'efecte del turisme. La credibili-
tat que puguin tenir algunes predic-
cions va en la sintonia dels seus mes-
tres que fan possible que l'economia
no sigui una ciència.

El creixement preocupa al conse-
ller Manera, tot i que no és el que
més preocupa a la gent amenaçada
de perdre el dret a la subsistència, o
al menys de perdre qualitat de vida.
Els acomiadaments massius a tot el
sector aeri, al sector del totxo, de l'ho-
teleria, del comerç i de la resta de
serveis, sense que les institucions
polítiques facin res per evitar-ho no
és el camí. Ni ho és que les institu-
cions, també en crisi, apliquin els
mateixos criteris i acomiadin perso-
nal a IB3, es proposin de fer-ho als
Serveis Funeraris de Palma,o que no
paguin la cotització dels monitors
esportius al servei del Consell de
Mallorca, o que vulguin convocar
menys llocs de treball dels necessa-
ris i previstos (100) en la plantilla de
conductors de l'EMT. 

Aquesta crisi social és lluny de
tocar sostre perquè els indicadors de
pèrdua de valor en la marxa de la
Borsa: a 6 de novembre de 2008  en
referència al primer gener de 2008
s'aguditzen :-76,54% de Holiday Bre-
ak, -72,78% Air Berlin , -63,65% de
Deutsche Bank, -52,03 de Thomas
Cook,-46,26% de TUI, -44% de Dart
Group, -40,26% Lufthansa, -56,56%
de NH Hotels, -59,69% Sol Meliá, -
53,85% de Design Hotels, -68,65% Sacyr,
-40,16% de FCC, -56,10d' OHL,  -65,74%
Acciona, o el -70,81 de CB Richard
Ellis. No hi ha pèrdues borsàries que
no s'intentin compensar mitjançant
la reducció de la despesa salarial:
menys salaris i menys persones en
plantilla.

La situació ens aboca o bé a la resig-
nació i a pagar la crisi que no hem
generat, o bé a la lluita, que és el
motor de la història. Cal esmolar les
eines per a la resistència . En aquest
sentit és benvinguda la formació d'un
col·lectiu anticapitalista a Mallorca.
I com deien els agermanats: Que pac
qui deu!

LLAA RREEMMAATTAADDAA““LLaa ccrriissii aaggrreeuujjaarràà,, aa nniivveellll
mmuunnddiiaall,, llaa pprroolleettaarriittzzaacciióó ””

internacional? 
Pense que aquestes mesures cal veure-
les com a passos intermedis per a un
objectiu de transformació major. No
poden ser en cap cas l'última fi. El que
cal fer és constituir l'esquerra com a
subjecte col·lectiu, que interprete el
món de la manera més vàlida possible
per al benestar de les grans majories.
I amb l'objectiu de tombar un sistema
que genera explotació i misèria. Veig,
a més, que hi ha molt poca esquerra i
la que hi ha funciona, en molts casos,
amb estructures internes pròpies d`èpo-
ques passades.

Consideres que pot ser viable una eixi-
da a la crisi de tipus "keynesià", amb
una important intervenció de l'es-
tat?
La fase keynesiana del capitalisme ha
passat. Ara ens trobem davant una
nova etapa, que cal estudiar per a poder
respondre. En qualsevol cas, l'estat mai
ha deixat d'intervenir en l'economia.
Ho ha fet sempre llevant recursos a la
població i donant-los als poderosos.

Per últim, estàs d'acord amb Wallers-
tein quan afirma que l'actual siste-
ma capitalista no sobreviurà, però
potser serà substituït per alguna cosa
molt pitjor?
Pense que ens trobarem davant d'un
altre capitalisme. A curt termini no
crec que desaparega el sistema capi-
talista. Pense més bé que esdevindrà
un capitalisme diferent, tot i que el
més probable és que siga pitjor que
l'actual.

"De l'actual crisi eixirà un nou capitalisme,
possiblement pitjor que el model vigent.
S'accentuarà el procés de proletarització i
despossessió a escala global",afirma Andrés
Piqueras, sociòleg i professor de la Univer-
sitat Jaume I de Castelló."La clau està en la
capacitat que tinga l'esquerra per a defen-
sar projectes alternatius"
Piqueras acaba de publicar Desenvolupa-
ment i cooperació:una anàlisi crítica,manual
que l'autor defineix com a una "recerca d'al-
ternatives democràtiques i emancipadores
al que han estat la cooperació i el desenvo-
lupament durant les últimes sis dècades".
També és autor, entre d'altres obres, d'Im-
migració i societat en el País Valencià: el cas
de Castelló,Moviments socials i capitalisme:
història d'una mútua influència i Conscièn-
cia, subjectes col·lectius i praxis transforma-
dores en el món actual.

EENNTTRREEVVIISSTTAA

EEnnttrreevviissttaa aa
AAnnddrrééss PPiiqquueerraass,, 

ssoocciiòòlleegg


