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Q
uan surts i voltes, t’ado-
nes del que significa Bar-
celona al món; cuidem-
la”, va demanar Josep
Ramoneda en el seu
breu discurs d’accepta-
ció del premi de Projec-

ció Internacional de la Ciutat deBarce-
lona. Aquesta ambició d’internacionali-
tat de la cultura barcelonina va ser
l’únic missatge que va voler transme-
tre l’exdirector del CCCB, com si ad-
vertís el perill d’un replegament de la
ciutat, o de Catalunya, sobre si matei-
xa. Un jurat integrat per Beatriz de
Moura, JosepMariaMartí Font i Pepe
Serra li havia concedit unànime el pre-
mi per convertir Barcelona en “un es-
pai de reflexió i debat crític de ressò
europeu i internacional en l’àmbit del
pensament, la cultura, l’urbanisme i
les arts”. Una cosa que el CCCB ha
aconseguit llargament des que Ramo-
neda va concebre un centre que han vi-
sitat els pensadors més lúcids del mo-
ment per desentranyar en clau crítica
una època de desconcert i incertesa,
des de la violència a la situació dels
drets de la la dona, des dels conflictes
entre Nord i Sud a dirimir quin és el

valor que donem a conceptes com la
virtut o la dignitat.
L’acte de lliurament dels Ciutat de

Barcelona va tenir agilitat i moderni-
tat. Carles Santos va electritzar els as-
sistents amb una viva interpretació al
piano de Textura de l’hivern, alternant
els passatges de fúria i martelleig de
les tecles amb la carícia i la melodia
breu. Jordi Évole, premiat pel progra-
ma Salvados, va utilitzar una subtil iro-
nia crítica que el converteix ja en can-
didat a escriure futurs guions de lliura-
ment de premis. “No tinguin por, no

posaré en un compromís cap conse-
ller, això ja va passar als premis Gaudí.
L’administració demostra que va bé.
No té diners per a les guarderies però
sí per a premis”. “Jo donaré el premi a
una institució sense ànim de lucre”, va
dir després. I extraient un paper de la
butxaca, va simular llegir-ne amb difi-
cultat el nom: “L’Institut... Nóos”, va
acabar deixant anar, davant la riallada
del públic.

Ignacio Martínez de Pisón va obte-
nir el premi de literatura en castellà per
a una obra que ja ha creat un arquetip
literari de la magnitud del Pijoaparte
de Marsé. A El día de mañana constru-
eix el destí de Justo Gil, un delator del
franquisme, des dels somnis de la seva
infantesa i adolescència fins al camí tor-
tuós que el condueix a acabar sent un
col·laborador de la policia i els grups fei-
xistes del final del franquisme.
Perejaume va obtenir el premi a la

millor obra literària en català amb una
obra molt allunyada del món urbà de
Barcelona. Pagèsiques és un llibre de
poemes en la tradició de les Geòrgi-
ques de Virgili, encara que va més en-
llà de ser un cant a la visió pagesa del
món, perquè el poeta arriba a donar la
paraula als boscos. La millor combina-
ció que podia tenir la mirada pagesa
de Perejaume era la música de Carles
Santos, que en el seu programa dedi-
cat a musicalitzar textures va guiar els
moviments d’una ballarina amb les no-
tes de La textura de sorra humida. El
tinent d’alcalde, JaumeCiurana, va vo-
ler recordar Antoni Tàpies, i també
Joan Sales, que va renunciar el 1970 a
recollir el premi Ciutat de Barcelona
perquè aleshores s’atorgava el 26 de ge-
ner, dia de l’entrada de les tropes fran-
quistes a Barcelona. Ara es donen el
dia de Santa Eulàlia, amb música de
Santos i el ball de l’Àliga.

Barcelona internacional
Elprecariat

E
l lingüistes denominen
portmanteaux els neologismes
formats per la fusió de dues (o
més) paraules. La història

d'aquestmot d'origen francès sembla vo-
ler exemplificar que, també en el món
de les llengües, l'emigració pot ser una
oportunitat. El fet és que a Versalles
s'anomenava portemanteau l'oficial en-
carregat de portar la capa del rei i que la
Revolució, que va enviar els monarques
a la guillotina i els portamantells a l'atur,
la va obligar a adaptar-se a les noves con-
dicions del mercat lingüístic.
En l'actualitat, exerceix una eventual

pluriocupació a temps parcial en la pri-
mera llengua en què va treballar, on a es-
tones significa els penja-robes i a esto-
nes certes maletes o baguls, usualment
amb dos compartiments, d'aquells que
ja només es troben als antiquaris o a les
botigues vintage.
Va ser precisament buscant treball en

el sector dels receptacles de transport
que el vocable va emigrar a Anglaterra i
va perdre la “e” en el canal de la Màne-
ga. I aquesta va ser allà la seva feina fins
que Lewis Carroll va donar-li l'ocasió de
reciclar-se fent queHumptyDumbty ex-
pliqués a Alícia com confegia, barrejant
paraules, el seu insòlit vocabulari amb
aquesta frase: “Guaita! És com un
portmanteau; hi ha dos sentits empaque-
tats en un sol mot”. Va ser així i des de
l'anglès que va entrar en el sector de la
lingüística en gairebé totes les llengües.
El francès, en què, sense moure's de
l'univers de les maletes, es parla demots
valise, n'és una excepció.
Com si no volguessin contradir la his-

tòria del terme que els denota, els
portmnteaux abunden en el discurs so-
bre el mercat laboral i les seves refor-
mes.Flexiseguretat és el preferit dels ex-
perts de la UE i el FMI. Però n'hi d'al-

tres, com precariat, que pretén descriu-
re sense vaguetats un dels efectes d'allò
que el portmanteau eufèmic flexisegure-
tat vol camuflar.
L'ha posat en circulació Guy Stan-

ding, profesor de Seguretat Econòmica i
Social a la Universitat de Bath, en una
obra que el recull en el títol (The preca-
riat: The new dangerous class, publicat
l’any 2011). I és una paraula creada a par-
tir de la barreja de precari (allò que en la
novollengua es denomina flexible) i pro-
letariat (la classe formada, segonsMarx,
pels qui, privats demitjans de producció
propis, es veien obligats a vendre a preu
irrisori la seva força de treball per sobre-
viure).
Standing l'ha encunyat per descriure

un col·lectiu en creixement: el d'aquells
que, com a resultat de la gestió neolibe-
ral de la globalització, viuen i treballen
precàriament encadenant amb l'atur fei-
nes temporals i contractes escombraria.
I el seu assaig convida a pensar les conse-
qüències polítiques del seu augment en
unes societats que, a més de privatitzar
els guanys i socialitzar les pèrdues, fan
reformes laborals que permeten de
transferir als treballadors aquell risc
que, segons elsmanuals de les escoles de
negocis, caracteritza les empreses priva-
des.
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Josep Ramoneda
va advertir: “Cuidem
la imatge que té
Barcelona al món”

Els portmanteaux abunden
en el discurs sobre
el mercat laboral i
les seves reformes
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Ladirecció del Liceu té previst presen-
tar avui al Departament de Treball
l’ERO temporal previst per a un perí-
ode de gairebé dos mesos. Els tretze
membres del comitè d’empresa van
mantenir ahir una nova reunió amb el
responsable de recursos humans de la
institució, Jordi Tarragó, durant la
qual els treballadors van renovar la se-
va voluntat de rebaixar-se temporal-
ment un 12%el sou –la paga extra d’es-
tiu–, que permetria, segons el comitè,
un estalvi de prop d’1,5 milions d’eu-

ros. La direcció va tornar a rebutjar
l’oferta perquè no resol el seu proble-
ma de dèficit financer, sobretot quan
entén que es presenta com una rebai-
xa “a tornar”.
Després de la trobada, el president

del comitè, Manuel Martínez, va dir
que els empleats ho han “posat tot a
sobre de la taula, fins i tot subven-
cionar amb el nostre sou el problema
de caixa que hi ha aramateix”, i l’advo-
cat dels treballadors, Manuel Cárde-
nas, va interpretar l’ERO com una de-
cisió “política que no té res a veure
amb la viabilitat de l’empresa”.

L’empresa, per la seva part, recorda
que la presentació de l’ERO, que ja es
va haver de fer efectiu ahir però que es
va ajornar 24 hores a causa de la falta
d’un document imprescindible per
emplenar l’expedient, no esgota la
negociació. Una vegada presentat
l’ERO s’obre un període de 15 dies en
què les reunions amb el comitè se-
guiran el seu curs, si bé l’empresa està
bàsicament interessada a discutir la
manera en què s’afrontaran les dues
pròximes temporades. El director ge-
neral de la institució, Joan Francesc
Marco, va dinar ahir al Cercle del
Liceu amb Narcís Serra, Pere Gimfer-
rer, Mariona Carulla i Josep Vilarasau
per explicar-los la situació del coliseu
operístic. Durant elmatí, mig centenar
de treballadors del teatre barceloní va
tornar a protestar davant les portes
del teatre.c
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ElLiceupresenta avui
el seuEROper adosmesos


