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EDITORIAL

Amb l'anim de contribuir a reforyar la
comunicació amb els socis, i de passada,
aconseguir un xic més de ressO públic,
oferim aquest primer núniero d'un but
lletÍ que amb periodicitat semestral us
farem arribar.

Pensem que cal seguir treballanta benefi
ci deIs objectius de I'Associació: la pro
moció de la identitat nacional i la poten
ciació de la llengua i la cultura catalanes,
ara i com sempre, dificultada per cir
cumstancies i males voluntats.

En aquest butlletí, doncs, anirem fent
memória de les activitats portades a ter
me i les iniciatives proposades. Oferirem
temes de reflexió actuals al voltant d'un
article d'opinió signat per autors desta
cats, a més de donar a coneixer la nostra
gent, i acollirem les contribucions que els
socis vulguin fer-hi.

Així, doncs, us animem a participar-hi
des d'ara amb cartes d'opinió, propostes,
recordances i altres.

Naix aquest butlletí amb pretensions li
mitades pero amb iHusió. Volem a través
d'ell potenciar la nostra presencia, encara
necessaria, i la participació deIs associats
en l'entitat.

Per la resta, continuarem treballant per la
llengua amb cursos propis o en
coHaboració amb altres entitats com el
Consorci de Normalització lingüística
També amb cicles de conferencies, con
vocatóries de premis, organitzant mani
fustacions culturals i altres, sempre amb
l' anim de construir un teixit cívic que
ens permeti ser, des del seu Ponent, un
país acollidor i lliure amb persones lliu
res. ir
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MEMORIA D'ACTIVITATS
26 set 2000 Aae commemoratiu oenteoari de Camsumada, estendar<! del catala-

nisme.

11 d'oct - Conferencia, sr. Terricabras

20 d'oct Taula rodona sobre Euskadi, amb X Ollé, Gesto por la paz i EIkarri

2 a 11 de DOV. Col·laboració en el cicle: Jesús desprésde 2000 anys.

15 DOV Acte de lliurament del Ir premi Pentagrama amb Satchmo.

Dovembre i desembre. cicle Cavall Fort, sis obres .

29 gen 2001 Presenl3.ciÓ de111ibre: Exercir rautodeterminació. Perspectives_per
al pable catalll. al s. XXI.

16 de ge.. Col'1aboració amb el Casal Jaume 1de Mequinensa en la resta de San!
Antoni

rebrer - Convocatoria del premi Enrie Farreny.

3 mar~ - CoHaboraci6 en el con=! J.S. Bach a Sant Llorenf amb Ateneu, lEl,
Cercle de Belles Arts.

6 mar~ - Presentaci6 amb IREL delllibre: Nació i nacionaJisme. Autogovem i
Jet religiós.

26-28 malH 34 abril- Cicle sobre la Globalitzaci6.

abril- Col'1aboraci6 amb la Plataforma per la Llengua

4 d'abril - CoHaboraci6 Merca! dellhbre de la UdL.

PR9ISIONS

17 de maig - Assemblea de socis.

22 de juny - Lliurame:nt premis Enrie Farreny.

julio!- Curs d'estiu de llengua, nivell B-C

• Convocatória del premi de fotografia Josep Manetes.

• ConvocatDria del2n premi de música Pentagrama.

• Lliurament del premi de biografia Josep Lladonosa.

ELS NOSTRES CONVIDATS

GOVERNAR LA GLOBALlTZACIÓ

Ángel Casliñeira
Professor d'ESADE

"Vivimja en una epoca il·lustrada?" preguntava Immanuel Kant
l'any 1784. 1 la seva resposta, com sempre, era matisada: ''No, la
nostra és una epoca d'il'lustració pero encara no il·lustrada", En
els inicis de la modernitat la raó iniciava el seu camí, pero el segle
XVllI era majoritariament encara un segle de superi>tició i autori
tarisme. "Vivim ja avui una epoca globalitzada?", podria ser la

(Continua a la pilgina 2)
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pregunta escaient en les darreries
del nostre segle i del segon
míHenni de l'era cristiana. I man
lIevant l'expressi6 kantiana, de nou
podriem respondre que no. "La
nostra és una epoca de globalitza
ci6, pero encara no és una epoca
globalitzada".

Hi ha signes c1ars que demostren
una clara intensificaci6 de les rela
cions a nivell mundial en els camps
de les finances, la indústria, les for
mes de vida i els mercats de con
sum, les infrastructures de la infor
maci6, la comunicaci6 i els serveis
o la defensa mílitar d'alta tecnolo
gía. Molts de nosaltres comencem
a caure en el compte de la im
portancia medioambiental, econO
mica, tecnologíca o política de la
nostra interdependencia mundial.
Per primera vegada, estem obligats
a incorporar a les nostres vides una
nova dimensi6 significativa que
amplia els nostres horitzons i ens
corresponsabilitza moralment tant
deis esdeveniments, decisions i ae
cions humanes de quaIsevol rac6
del m6n com de les seves conse
qilencies.

Una gran part d'aquesta "cultura
global" ha estat creada o fomentada
per banes internacionals, associa
cions de comery, grans agencies de
turisme, grups transnacionals, ser
veis mundials de noticies i corpora
cions multinacionals. Al costat d'a
questes organitzacions han apare
gut també tot un nou cor\iunt d'ae
tors cosmopolites -executius, em
presaris, burOcrates, periodistes,
cientifies, universitaris, etc.- que
reprodueixen uns Mbits globals:
utilitzen els mateixos aeroports,
s'expressen en la mateixa lIengua,
lIegeixen els mateixos diaris, estan
en contacte a través de les mateixes
xarxes de comunicaci6, paguen
amb les mateixes targetes de credit,
s'hostatgen en els mateixos hotels i
comparteixen la mateixa cuina in
ternacional.

Els nous protagonistes del canvi

s6n, en definitiva, la tecnologia i Lewis, i també pel Grup de Lis-
I'economía. Més específicament, boa, "la globalitzaci6 fa referen-
s6n la societat de la informaci6 o cia a la multiplicitat de vincles i
del coneixement -derivada de la interconnexions entre els estats i
recent revoluci6 tecnologica- i la les societats que construeixen
societat postindustrial o I'actual sistema mundial. Descriu
postcapitalista ~ue encapyala el procés a través del qual els es-
els actuals avenyos economícs- deveniments, les decisions i les
les que estan condicionant i activitats de qualsevol lloc tenen
arrossegant amb els seus canvis repercussions signíficatives en
I'ambit sociopolític i el cultural. indrets molt allunyats del m6n.
Els efectes de la societat de la La globalitzaci6 es manifesta en
informaci6 i de la reorganitzaci6 dos fenomens diferents: el de l' a-
economica, en un context de bast (o extensi6) i el de la Íoteo-
postguerra freda, han accelerat el sitat (o aprofundiment). D'una
fenomen de la globalització. banda, defineix una serie de pro-
Aquesta és el resultat de la cessos que abracen la major part
conjugaci6 de: 1) una nova del globus o que operen a escala
forma de produir, derivada de mundial; així, doncs, el concepte
I'anomenada "tercera revoluci6 té una connotaci6 espacial. D'al-
industrial"; 2) la integraci6 deis tra banda, també implica una in-
circuits financers internacionals, tensíficaci6 en els nivells d'inte-
facilitada pels avenyOS de les racci6, d'interconnexi6 o interde-
noves tecnologies; i --en part pendencia entre els estats i les so-
gracies als elements anteriors- 3) cietats que integren la comunitat
la rapida -i desigual- expaosi6 mundial; en virtut d'aixo, a més
de la internacionalització de d'estendre's, els processos glo-
mercats i de la producci6. Per bals s'aprofundeixen".
tant, no és estrany que el Tant l'extensi6 com I'aprofundi-
principal protagonista de la ment de les interrelacions es fan
globalitzaci6 sigui I'empresa patents almenys en les següents
transnacional i que adquireixi dimensions: en el flux tecnologic
sentit pie parlar de: a) una de maquinaries, en la circulaci6
transferencia de Iideratge deis mediatica d'imatges i informaci6,
Estats-naci6 a les empreses, i b) en I'intercanvi constant de diner
un cert "afebliment" o una certa en els mercats de capitals, en el
"detenci6" de l'activitat de l'Es- trilnsit imparable de persones, en
tat-naci6. En realitat, al costat de els processos supraestatals d'inte-
les empreses globals i els graos graci6 política, en la interde-
grups-.E\ediatics -i gnancers, ja._"",,~p_en@lI-cia ecologica_deJes_diver-
s'estan configurant a escala pla- ses arees del planeta i en l' exten-
netaria dos nous actors més: d'u- si6 de cosmovisions i ideologies
na banda, les associacions d' es- procedents en la seva majoria
tats (Uni6 Europea, NAFTA, deis paisos occidentals.
Mercosur, ASEAN, etc.) i, de L'abast i la intensitat de la globa-
I'altra, les potents organitzacions lítzaci6 tecnoeconomíca té efec-
no governamentals (ONGs) com tes més profunds que s'estenen
Greenpeace o Amnistía Interna- més eolIa deis seus límits. Una
cional. A més, sovint empreses i revoluci6 centrada al voltant de
estats entren en una nova alianya les tecnologies de la inforrnaci6 i
dinamíca, liderada, de moment, aplicada als nivells economic i
per les primeres. productiu no sois modifica la ba-
Segons la definici6 proposada se material de la nostra realitat,
per Anthony G. McGrew i Paul sin6 que també té conseqüencies



enormes sobre les estructures so
cia~ política i cultural.

Aquesta marrada cap a la globalitza
ció és, tanmateix, parcial ~ de mo
men!, en molts aspectes incontrolada.
Per posar un exemple senzill: només
en la zona de Tokio hi ha més tele
foos que a tot África. No és que vis
quero, dones, en una epoca globalit
zada sinó que bona par! de continents
sencers -<:om Africa, Asia i America
del Sud- ni tan sois han iniciat els
primers estadis cap a la globalització.

Han de ser els protagonistes tecnoe
conornies de la globalització també
els seus gestors? Té futur un nou
marc de relacions internacionals ba-_
sat exclusivament en la competitivi
tat? Podem confiar a l'econornia la
governació mundial i la protecció
medioambiental? Vet aquí algunes
qüestions clau. No podem assistir
embadalits a la gestació d'un món
global. Ens calen, una altra vegada,
dirigents políties i un nou lideratge
internacional capayos de governar la
globalització. El repte que tenim
obert i pendent és precisament
aquesto ir

SOCIS D'OMNIUM

ENRie LLABERIA

Si passeu qualsevol tarda per la
nostra seu trobareu, de manera con
suetudimlria I'Enric. Ja són trenta
anys de coHaboració i compromís
intensos amb una manera d'enten
dre el país que suposa dedicació a
la seva cultura, al seu redreyament.
Hores i hores en que el més impor
tant ha estat i ho continua essent, la
defensa de la lIengua i la cultura
catalanes.

Hem volgut mantenir una conversa
per tal que eos faci avinent una part
de la seva historia que ho és també
d'Ómnium a Lleida.

P-Ens voldria fer una breu presen
lació?

R- SÓC nascut a Reus, I'any 1921,
criat a Lleida de ben petit, (amb 6
anys), a hores d'ara jubilat, havia tre
ballat com a funcionario SÓC el més
gran de cinc germans, tinc cinc fills,
set néts. M'agrada la lectura, l'excur
sionisme (la muntanya), la natura en
general, viatjar, la fotografia i xerrar
amb els arnics.

P-Quina relació teniu amb Omni
um?

R- En sóc soci des del 1971, estic a
la directiva des del 1974. A Lleida la
delegació es va obrir el -1-972. La seu
ha estat sempre la mateixa, aquí al
carrer Canonge Brugulat, número

sis. De vegades hem sacrificat la fal
ta d'espais o un possible canvi d'ubi
cació per poder invertir en activitats
o d'altres necessitats. A les juntes he
estat sempre tresorer i cal dir que
formo par! també de la junta d'Ómni
um de Barcelona.

P-Com van ser els inicis de la re
sistencia des d'Omnium?

Esffivem vigilats, en general no vam
tenir problemes pero hi ha anecdotes
que són prou il'lustratives, per exem
pie, per poder fer una de les activi
tats que reiem i que fero, el cicle de
teatre Cavall Fort, calia anar a dema-
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nar perrnis, sempre, al Govern
Civil, fios i tot per a obres com
la Ventafoes.

Un acte que va tenir molt resso
va ser l'homenatge que es va
fer a Pau Casals, va venir en
Joan Alayedra, autor deIs ver
sos del Pessebre. Es va omplir
el teatre Principal de gom a
gom. Venia de Barcelona i el
vaig acompanyar fins al teatre.
Va ser un deis actes més emo
tius que recordo, i, es feia a
meitat deis anys setanta, tot
just després de la mort de Fran
co.

'Fambé recordo un altre-home
natge, a mossen Lloreny, un
capella de Lleida que en escla
tar la guerra es va comprome
tre amb la República. Es va
haver d'exiliar a Franya. Li van
fer un homenatge a la Seu Ve
lIa amb l'assistencia del lIavors
nou bisbe de la ciuta!, Ramon
Malla. No hi va assistir cap ca
pella de la ciutat, cap ni un, bé
excepte mossen Ramon Espa
sao

Una altra de les activitats que
recordo gratament eren els so
pars que reiem al Col'legi del
pares franciscans del carrer de
Vila Antonia. En acabar algun
acte cultural, xerrada, presenta
ció de llibres, etc, hi anavem a
sopar tots plegats i reiem unes
tertúlies prQU agradables, re
corda' la presencia del superior
pare Domenech, per alla hi ha
via passat moltíssima gent: en
Triadú, Narcis de Carreras
(pare), Blader i Desumvila;
també intel·lectuals procedents
d'altres cultures i que donaven
suport al catalil, com José Luís
López Aranguren. En fi, a tra
vés de tantes activitats he co
negut molta gent.

Tinc un record especial a la Nit
de Santa Llúcia que vam orga
nitzar l'any 74. Amb aquest
motiu varen venir a Lleida per-



sonalitats com en Lluís Carolla,
Joan Baptista Cendrós, funda
dors d'Omnium i evidentment
la junta de Lleida: Simeó Mi
que~ Francesc Porta i Vilalta,
etc. Va ser un repte important
en un ambient previ al final de
la dictadura.

P- Per que les lIeogües tenen
enemies?

R- Perque hi ha una voluntat de
domini de les altres lIen"gües.
Moltes vegades e15 enemics de
la lIengua, en el nostre cas, no
cal anar a buscar-los entre els
forasters, els tenim a casa. Hi
ha molts catalans, de llinatges
antics, que tenen un exacerbat
autoodi, un prejudici lingüístic
absolut, se n'avergonyeixen del
seu idioma. És d'aquell tipus de
persones que se n'alegren quan
fracassa alguna cosa al país. Per
exemple, a15 anys seixanta es
feien curses d'automobilisme a
Montiuic, doncs bé, hi va haver
un accident greu, amb morts, i
aquesta mena de gen! de que
parlo se'n van alegrar pel que
suposava de fracas i maJa imat
ge.

P- 1 dones, per acabar, que
podem fer per ajudar la lIen
gua?

R- Mantenir la fidelitat, l'ús so
cial. Durant els 28 anys del ci
cle- de -teatre-CavaILEQrt, pu.c
dir que he conegut joves que
portaven e15 seus filIs i ara
me'15 trobo que porten els néts.
Cal, doncs, fidelitat, i no canvi
ar tan sovint de llengua.

Amb aquests consells, que com
partim plenament, acabem una
conversa que se'ns hafet massa
curta per a la quantitat d'infor
madó que l'Enric de segur con
serva com un gran tresor, gra
des pel vostre trebalL i

BÚSTIA

JOAQUIM COLELL

Hug Banyeres.

El Quim sera sempre un deis
nostres homenots lleidatans
d'explícites fidelitats: Déu i la
familia; els amics i Catalunya,
integrats en la unitat de la per
sona formant un tot coherent i
harmonic.

Ens coneguérem d'estudiants
al seminari, 1, com diu el pro
fessor Raül Torrent, encara
s'ha d'estudiar la influencia
important que van tenir aquests
centres en la vida civi~ per la
peculiaritat especial de la ma
nera d'estudiar i treballar que
allí s'aprenia, i el Joaquim va
venir d'aquesta escola que, en
certa manera, imprimia carnc
ter. A poc a poc, en converses
ocasionals on juntament amb
termes com compromís tempo
ral del vocabulari emprat pels
treballadors catOlics, assentats
en la HOAC, d'on en Qulm era
un membre actiu, llavors una
mena d'oasi també temporal i
feble en els controls rigorosos
del Dictador, també sortia Ca
talunya, vista com a sotrnesa,
humiliada, marginada i malen-

- -tesa. -

De la seva iniciativa van sortir
unes reunions clandestines i, en
certa manera itinerants, que es
feien els dissabtes a la ni!, ven
cent les pors, on comentavem
textos doctrinals per a aclarir
les nostres idees catalanes en el
desert i ai1lament imposats i
certament assolits per l'ominós
regim deis vencedors. Crec que
el Quim hi veia un important
aspecte del seu compromís
temporal i actuava mogut per
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una visió de futur, conscient o
no, tant com per una visió del
present, aquesta clarament per
cebuda, que calia anar modifi
cant, a base de petites gestes i
d'encertades gestions. No va
ser poca la importAncia de la
reunió, d'amagatotis, amb el
ColI i Alentom, amb una assi
tencia prou apreciable i interes
sada, on molts rebérem la pri
mera lliyó oral sobre la demo
cracia: com la conferencia, au
toritzada pel poder, de Mossen
Muntanyola sobre el Cardenal
Vidal i Barraquer, en que el
contingut, forma i estil de 1'0
rador, i la presencia de les ger
manes i I'antic secretrari parti
cular del Cardenal, van crear
una atrnosfera en que I'aire es
podia tallar.

També hi havia el Quim darre
re d'uns quants concerts de la
nova callfó, una altra manera
de fer sentir la nostra lIengua
en actes públics. Ravent pogut
esdevenir un notable dirigent
polític, el seu sentit de la pru
dencia ens va privar, sens dub
te, d'una figura rellevant.

Entre tot aixo, ensenyava lIen
gua i ortografia catalana, parti
cularment i des de les aules
d'Omnium Cultura~ i la seva
opció de mestre va ser la d'u
sar-Ia exclusivament, la parla
mateixa, lliyó constant. Hi ha

="'~tantescosesboñeSeñ el rerord-,- 
que ni podem esmentar-Ies to-
tes ni és dificil dir que a1s qui
el coneguérem no ens sera pos-
sible l'oblit, i sempre el troba-
rem a faltar. i
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