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El fèretre d’Enric
Valor, embolcallat
per la senyera, és
portat pels vicerectors pel Claustre
de la Universitat
de València.

Adéu,
doctor
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La Universitat diu adéu al seu doctor

Enric Valor, l’home
que ha dignificat el
valencià modern, va
morir el dijous 13 de
gener a València. La
Universitat fou l’escenari triat per a donar
l’últim adéu a l’escriptor i lingüista nascut a
Castalla (l’Alcoià)
l’any 1911. El taüt amb
les despulles de Valor,
doctor honoris causa
per la Universitat de
València, va donar el
divendres tres voltes
pel Claustre del carrer
de la Nau. Els aplaudiments emocionats d’un
miler de persones van
trencar el silenci. Valor
deixa una extensa i
rica obra: novel·les,
rondalles i manuals de
gramàtica.
REDACCIO
Enric Valor també deixa el record
d’una vida compromesa amb la
dignificació del País Valencià. La
des aparició de l’escriptor de
Castalla significa la pèrdua de
l’últim representant d’una generació de grans personalitats de la
cultura que mantingueren encesa
la flama del valencianisme sota
la dictadura franquista.
Quatre universitats valencianes, a més de la de Palma, havien
investit Enric Valor com a doctor honoris causa en els darrers
anys. La Universitat de València
fou la primera a integrar l’escriptor de l’Alcoià en el seu
claustre de professors il·lustres.
Fou el 30 de novembre de l’any
1993. Durant el solemne acte,
Valor va resumir la seua trajectòria vital i intel·lectual. Hi va
destacar la disciplina i el rigor
amb els quals va estudiar i difondre la llengua, així com la seua
idea de compromís cívic d’un
escriptor: “Vaig creure sempre
que als escriptors, per a complir
el nostre deure, ateses les greus
circumstàncies que ha sofert el
nostre idioma des de fa tres
segles, ens calia ineludiblement
tenir una gaudiosa disciplina que
faça possible un futur segur i
esplendorós per a la nostra llengua parlada i escrita”. De l’acte
d’investidura de Valor, va nàixer
un llibre, editat per la Universitat
de València, titulat Paraula de la
terra.
Sis anys després d’aquelles
paraules, l’escriptor de Castalla
va tornar al Paranimf del carrer
de la Nau per a rebre l’últim
adéu. En un breu parlament, el
rector, Pedro Ruiz Torres, va afirmar: “En un país que gaudira
d’una mínima normalitat cultural i social, Enric Valor seria una
persona respectada de forma unànime i molts centres escolars, carrers i places portarien el seu nom.

Capella ardent d’Enric Valor, instal· lada al Paranimf de la Universitat.

Emocionat adéu al darrer gran escriptor valencià del segle

El Valor de
la paraula
La Universitat,
escenari del comiat a
l’escriptor de Castalla

Les institucions valencianes
tenen un deute amb aquest home
de bé, culte, tolerant i treballador incansable en la tasca de dignificar el valencià”.
També hi van intervindre l’editora Rosa Serrano i el periodista Toni Mestre. Vicerectors i
professors de diverses universitats van portar el fèretre pel
Claustre. La Generalitat hi va
estar representada per la directora general d’Universitats,
Carmen Martorell.
La família Valor havia decidit
que la capella ardent fóra instal·lada al Paranimf de la
Universitat des de primeres hores
del matí del divendres. Personalitats de la cultura, la política
i la societat civil valenciana van
expressar el su condol per la pèrdua de l’escriptor valencià. De
manera unànime, com poques
altres vegades ha ocorregut, la
societat valenciana va enaltir la
figura d’Enric Valor.
L’obra que deixa l’escriptor de
Castalla destaca especialment en
el camp de l’estudi i la difusió de
la tradició oral del valencià. Les
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rondalles d’Enric Valor són una
eina impagable per a conéixer el
valencià més ric de diverses
comarques. El professor Vicent
Escrivà ha escrit: “És en la reformulació o recreació del món rondallístic on aflora el geni narrador valorià. La seua exquisidesa en l’elecció del model literari de llengua. La seua finor en
la descripció tant d’estris com
de personatges. De llocs, paisatges, psicologisme. I, sobretot,
una minuciosa planificació del
relat. Una tècnica narrativa ben
dosificada, sense estridències, ni
arravataments, ni sorpreses.
Meticulosa ment
inter relacionada. Com cal fer o dur
endavant la comptabilitat d’una
empresa, d’una col·lectivitat. Els
resultats parcials, els totals, tot
ha d’encaixar per tal d’obtenir
un relat perfecte, que ‘quadre’.
Vet ací el resultat de l’ensinistrament literari que li comportà
la redacció de les rondalles
valencianes, tan perfectes, inimitables. D’un sabor plenament
àtic”.
També ens queden cinc no vel·les: L’ambició d’Aleix, La
idea de l’emigrant, Sense la terra promesa, Enllà de l’horitzó i
Temps de batuda. Les tres darreres integren una trilogia coneguda com el Cicle de Cassana.
Junt amb la producció d’obres
de ficció, Enric Valor va

A més de la
seua impagable
aportació
a la narrativa,
Enric Valor deixa
una important tasca
en el camp de la
gramàtica
valenciana

esforçar-se per la difusió de la
normativa gramatical valenciana.
Algunes de les seues obres en
aquest camp són de consulta
obligatòria per a tots aquells que
volen fer un ús digne del valencià. Millorem el llenguatge i La
flexió verbal hi destaquen especialment.
Valor fou un intel·lectual amb
una vessant cívica important.
Sempre va donar suport a iniciatives ciutadanes i polítiques
per a reclamar la dignificació de
la vida pública al País Valencià.
L’any 1985 va rebre el Premi de
les Lletres Valencianes. Dos anys
després va rebre el Premi de les
Lletres Catalanes i la Creu de
Sant Jordi. Els darrers mesos,
partits polítics i institucions
valencianes l’havien proposat
com a candidat al Premi Nobel.
Ara, des de diverses instàncies,
es reclama que la Generalitat li
atorgue, a títol pòstum, la seua
Alta Distinció.
El millor homenatge, segons
que s’ha convingut des de diverses veus i sectors, serà la reedició i la lectura de la seua amplíssima obra.

3

Enric Valor va nàixer el
22 d’agost del 1911 en
el número 22 del carrer
Major de Castalla, a la
comarca de l’Alcoià.
L’ambient familiar era
liberal i culte. Des de
molt menut, els seus
pares li van inculcar la
passió per la lectura.
Molt prompte, el jove
Valor va descobrir el
gran buit de la narrativa
en valencià. Des d’aleshores, la seua principal
dedicació fou treballar
per contribuir a cobrir
aquesta llacuna.
REDACCIO
L’any 1928, Enric Valor va veure
publicat el seu primer relat: El
experimento de Strolowickz. Dos
anys després, va ingressar en el
Partit Comunista, que deixaria
el 1940. Durant la Segona
República va entrar en contacte
amb els grups culturals valencianistes i va publicar regularment en diversos periòdics de
València i d’Alacant. L’any 1935
es va casar amb Mercedes
Hernández. Durant la guerra va
estar mobilitzat en l’exèrcit republicà. Després va passar per
diversos oficis i el 1950 publicà
el primer volum de les Rondalles
valencianes. També escriu la
segona novel·la (l’original de la
primera el va perdre durant la
guerra i mai no el va recuperar),
L’ambició d’Aleix, però la censura va retardar la seua publicació fins al 1960. El 1971 apareix
el llibre Millorem el llenguatge.
És en les dècades dels setanta i
huitanta quan apareixen les
obres fonamentals de l’escrip-

Enric Valor, el passat 22 de desembre, durant la seua darrera aparició en públic.

Una vida intensa amb
una passió per la llengua
tor, tant en la seua vessant com
a lingüista com en el camp de la
narrativa. Es tracta de La flexió
verbal, una obra de consulta
obligatòria, i de les novel·les que
integren l’anomenat Cicle de
Cassana. L’any 1996 va publicar la seua dar rera obra, Un
fonamentalista del Vinalopó i

Paraules del rector

Un home discret,
alegre i vitalista
Enric Valor ha mort. Ens ha deixat i ho ha fet com va viure: discretament. En nom de tota la
comunitat universitària i de la
resta de les universitats de
l’Institut Joan Lluís Vives,
expressem el nostre dolor a la
família i a la multitud d’amigues
i d’amics, lectors, que Enric havia
acumulat al llarg de la seua
intensa vida.
El 30 de novembre del 1993,
la Universitat de València va
investir Enric Valor doctor honoris causa. L’impagable esforç de
l’escriptor de Castalla en la recuperació i la dignificació del valencià, com també el seu tarannà
conciliador i el seu compromís
cívic amb les llibertats, van ser
determinants a l’hora d’incorpo-

rar Valor al claustre de professors
de la nostra institució acadèmica.
Davant de tots nosaltres emergeix amb una força especial una
figura com la d’Enric Valor, un
dels valencians que més ha contribuït a l’estudi i difusió de la
nostra llengua. Una tasca plasmada en novel·les i contes d’enorme riquesa lingüística, com
també en manuals específics de
llengua seguint de prop l’obra
monumental de Pompeu Fabra
en companyia d’altres valencians
com ara Carles Salvador i el professor Manuel Sanchis Guarner.
A més, l’escriptor de Castalla va
realitzar la major part d’aquesta
feina en un temps especialment
difícil per al poble valencià. El
mateix Valor va dir, l’any 1934:
“Totes les dictadures, tots els abu-

altres contarelles.
La dècada dels noranta fou la
del reconeixement social i acadèmic a la seua trajectòria. El
seu estat de salut li havia impedit d’assistir a alguns dels homenatges que des de diverses
instàncies se li havien retut.
Tanmateix, el passat 22 de

desembre sí que va poder assistir a la seua investidura com a
doctor honoris causa per la
Universitat Politècnica de
València. Fou la seua darrera
aparició en públic. En les primeres hores de la vesprada del
13 de gener va morir.

sos, totes les explotacions es
basen sempre i se sostenen en una
sola cosa: l’analfabetisme dels
oprimits”.
En un país que gaudira d’una
mínima normalitat cultural i
social, Enric Valor seria una persona respectada de forma unànime i molts centres escolars, carrers i places portarien el seu nom.
Les institucions valencianes tenen
un deute amb aquest home de bé,
culte, tolerant i treballador incansable en la tasca de dignificar
el valencià. En qualsevol cas, per
a molts de nosaltres l’exemple
d’Enric Valor ens servirà sempre
per a esperonar-nos i reivindicar
aquesta plena normalitat que
alguns s’entesten a negar-li a la
nostra societat.
Encara ressonen en molts de
nosaltres les paraules escrites per
Enric Valor per al dar rer acte
públic en què ens trobàrem,
durant la investidura de doctor
honoris causa per la Universitat
Politècnica de València. Ens deia:
“[...] cal dir que tots els valencians estem moralment obligats

a contribuir a l’ús, el conreu, el
respecte i la difusió del valencià,
el nostre català; i encara que els
estudis d’altres llengües puguen
enriquir-nos, no podem consentir la destrucció cultural i espiritual del nostre poble per mitjà de
la implantació totalitària d’un
altre idioma”.
L’obra d’Enric Valor ha ajudat
i continua ajudant diverses generacions de valencianes i valencians a aprendre, millorar i estimar el nostre principal tret d’identitat: el valencià..., la forma
més bella de parlar català com
ens demostrava el mateix Valor
quan el sentíem enraonar.
Sabem que hui moltes xiquetes i xiquets han fet una lectura
de les Rondalles Valencianes a
les escoles. I de segur que en el
seu pensament resta el record viu
d’un Enric Valor vitalista i alegre. Fem nostres les senzilles
paraules que hem escoltat dels
xiquets: “Gràcies, Enric, per
eixos llibres tan bonics que ens
deixes i fins la propera lectura”.
Gràcies en nom de tot el món.
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CURSOS

NO SOM RES

Fotografia de
la natura
Organitza: Centre
Excursionista de València.
Duració: Del 24 al 31 de
gener.
Termini: 23 de gener.
Preu: 10.700 pessetes, 9.500
per als socis.
Crèdits: 2.
Més informació: Pl/Tavernes
de la Valldigna, 4. Tels.: 96
391 16 43 i 96 392 31 47.
Comunicació, imatge i
publicitat
Organitza: ADE. Associació
per al Desenvolupament
Empresarial.
Duració: Del 24 al 31 de
gener.
Termini: Fins que resten
places.
Preu: 5.000 pessetes.
Crèdits: 3.
Més informació: C/Doctor
Gil i Morte, 20. Tel.: 96 380
38 47.

BEQUES
Estudis especialitzats
sobre la integració
europea
Les convoca: La Secretaria
d’Estat per a la Cooperació
Internacional i a Iberoamèrica. Ministeri d’Afers
Exteriors.
Objecte: 20 beques per a
estudis sobre la integració
europea en els camps jurídic,
econòmic, polític, administratiu i desenvolupament dels
recursos humans al Col·legi
d’Europa a Bruges (Bèlgica).
Destinataris: Titulats supe-

riors o estudiants de l’últim
any de carrera d’especialitats afins als camps d’estudi, menors de 30 anys i
amb domini de l’anglés i
del francés.
Dotació: Despeses acadèmiques, allotjament i manutenció, més una borsa de
viatge de 60.000 o 70.000
pessetes segons destinació.
Termini: Fins al 31 de
gener.
Més informació: En el BOE
del 13-7-99.
Estudis
doctorals
Les convoca: La Secretaria
d’Estat per a la Cooperació
Internacional i Iberoamèrica.

Objecte: 25 beques per a
estudis doctorals als
departaments d’Estudis
Jurídics, Economia,
Ciències Polítiques i
Socials o Història i

Civilització, i per al cicle
anual destinat a juristes
per a obtindre el diploma
d’Estudis Jurídics. Les
beques doctorals tenen
una duració d’un any,
prorrogable a altres dos.
Destinataris: Espanyols,
titulats superiors o estudiants de l’últim any de
carrera, amb domini de
l’anglés i del francés i que
siguen menors de 35 anys.
Dotació: 150.000 pessetes
més una borsa de viatge de
60.000 pessetes.
Termini: Fins al 31 de
gener.
Més informació: En el BOE
del 13-7-99.
Arxiu i documentació i
col· lecció de béns
mobles històrics
Les convoca: El Ministeri de
la Presidència.
Objecte: 2 beques en les
especialitats d’arxiu i documentació i de col·lecció de
béns mobles històrics per a
obtindre una formació pràctica en la investigació i recuperació del patrimoni històric
artístic.
Destinataris: Llicenciats en
Història de l’Art i altres llicenciatures relacionades amb
museus i arts decoratives.
Termini: 25 de gener.
Dotació: 1.200.000 pessetes,
més una borsa de 100.000
pessetes si procedeix.
Més informació: En el BOE
del 5-1-2000.

Formació de postgrau a
universitats i centres
superiors dÊinvestigació
Les convoca: La Fundació
Caja Madrid.
Objecte: 36 beques per a

l’ampliació d’estudis en
qualsevol universitat de la
Unió Europea (excepte
Espanya) o d’Estats Units,
en Economia, Sociologia,
Ciències Polítiques, Dret
Polític i Constitucional.
Destinataris: Titulats
superiors des de juny del
95, espanyols o estrangers
residents a l’Estat Espanyol. Els sol·licitants han
de tindre un bon coneixement de l’idioma del país
on desenvolupen els estudis.
Dotació: Set milions de
pessetes com a màxim,
incloent-hi viatge en avió,
matrícula a la universitat i
assegurança de malaltia i
accidents.
Termini: 1 de febrer.
Més informació: A la
Fundació Caja Madrid.
C/San Martín, 5. 28013,
Madrid. Tel.: 91 379 10 75.
Periodisme, Audiovisuals,
Relacions Públiques i
Publicitat
Les convoca: La Generalitat
Valenciana.
Objecte: 24 beques per a la
realització de pràctiques professionals de periodisme i
audiovisuals i 2 beques per a

publicitat i relacions públiques.

Destinataris: Llicenciats
en Ciències de la
Informació (branca periodisme), llicenciats en
Periodisme, Comunicació
Audiovisual, Publicitat i
Relacions Públiques.
Termini: 25 de gener.
Dotació: 95.000 pessetes
brutes mensuals durant nou
mesos prorrogables.
Més informació: En el
DOGV del 7 de gener.
Pràctiques
professionals a la
Subsecretaria de
Planificació i Estudis
Les convoca: La Generalitat
Valenciana.
Objecte: 2 beques per a la
realització de pràctiques
professionals en planificació estratègica i avaluació
de programes a la
Subsecretaria de
Planificació i Estudis.

Destinataris: Estudiants
d’últim any de carrera o
titulats en Ciències
Polítiques i de
l’Administració, Ciències
Econòmiques i
Empresarials, Geografia,
Enginyeries, Arquitectura i
Informàtica.
Termini: 25 de gener.
Dotació:120.000 brutes
mensuals, durant dotze
mesos prorrogables.
Més informació:

C/Historiador Chabás, 2.

Tècniques de relaxació
i visualització per a la
promoció de la salut
Organitza: Associació
Carena.
Duració: Del 28 al 29 de
gener.
Termini: 21 de gener.
Preu: 6.000 pessetes.
Crèdits: 1.
Més informació: C/El
Salvador, 5-10. Tel.: 96 392 38
98.
Iniciació al
muntanyisme
Organitza: Centre
Excursionista de València.
Duració: Del 27 de gener al 6
de febrer.
Termini: 26 de gener.
Preu: 10.800 pessetes, 9.300
per als socis.
Crèdits: 2.
Observacions: Reunió
informativa el dia 20 de gener
a la seu del CEV, a les 20:00
hores.
Més informació: Pl/Tavernes
de la Valldigna, 4. Tels.: 96 391
16 43 i 96 392 31 47.
Excursionisme
(nivell II)
Organitza: Centre
Excursionista de València.
Duració: Del 19 al 27 de
febrer.
Termini: 8 de febrer.
Preu: 11.300 pessetes, 9.800

per als socis.
Crèdits: 3.
Més informació: Pl/Tavernes
de la Valldigna, 4. Tels.: 96
391 16 43 i 96 392 31 47.
Observacions: Reunió
informativa el dia 8 de febrer
a les 20:00 hores, a la seu del
CEV. Assistència
imprescindible.
Hermenèutica i
religió
Organitza: Universitat de
València. Càtedra de les Tres
Religions.
Duració: del 27 al 29 de
març.
Termini: 15 de febrer.
Preu: 5.000 pessetes per a la
comunitat universitària i
6.000 per al públic en general.
Crèdits: 1.
Més informació: C/Ciril
Amorós, 54-56. Telèfon i fax:
96 351 08 64.
Tècniques per a
parlar en públic
Organitza: ADE. Associació
per al Desenvolupament
Empresarial.
Duració: Del 24 al 31 de
gener.
Termini: Fins que resten
places.
Preu: 5.000 pessetes.
Crèdits: 3.
Més informació: C/Doctor
Gil i Morte, 20. Tel.: 96 380
38 47.
Aplicacions
educatives avançades dels
programes Word i
Power Point
Organitza: Edetània. Escola
Universitària de Magisteri.
Duració: Del 4 al 5 de febrer.
Termini: 3 de febrer.
Preu: 6.000 pessetes.
Crèdits: 1.
Més informació: C/Sagrat
Cor, 5. Godella. Tel.: 96 363
74 12.
Aplicacions
informàtiques en lÊàrea
de les llengües
Organitza: Edetània. Escola
Universitària de Magisteri.
Duració: Del 15 al 16 de
febrer.
Termini: 14 de febrer.
Preu: 6.000 pessetes.
Crèdits: 1.
Més informació: C/Sagrat
Cor, 5. Godella. Tel.: 96 3 63
74 12. Internet:
http://edetania.uv.es

Entrevista
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Espanyola de Cooperació
(AECI), que assumeix el cost del
bitllet mentre que la universitat
del país d’origen s’encarrega de
l’estada.
EL MES DEMANAT. Finalment,

Un moment de
l’assemblea informativa celebrada al
Campus de
Burjassot aquest
dimarts.

Els alumnes sÊinteressen per les universitats nord-americanes, espanyoles i de parla catalana

Nous programes per a
lÊintercanvi dÊestudiants
REMEI CASTELLO
Arriba gener i els programes d’intercanvi prenen protagonisme.
Fins al dia 15 de febrer els estudiants, professors i personal administratiu que estiguen disposats a
desenvolupar les seues tasques
quotidianes en un país estranger
podran entregar la seua sol·licitud a les oficines de la Universitat.
El ventall de possibilitats que
presenta la institució acadèmica
en els diversos programes que té
en marxa afavoreix les necessitats de cada usuari a l’hora de triar
el que més li convé. Enguany s’hi
han incorporat dos nous programes, el Sèneca i el Drac, que si
bé ja havien fet les seues primeres incursions en l’apartat dels
intercanvis, ara compten amb una
major empenta.
Els trasllats a universitats nordamericanes estan despertant una
gran expectació entre els estudiants valencians. Així va quedar
palés en la primera de les presentacions informatives que s’han

fet als campus de la Universitat.
A Burjassot, els alumnes de
Biologia, Físiques, Matemàtiques
i Farmàcia es van interessar en
reiterades ocasions per aquesta
opció.
ESTUDIAR ALS EUA O AL JAPO.

L’oferta d’estudiar als EUA,
Canadà, Japó i Amèrica Llatina
l’aporten els Programes Propis
d’Intercanvi. En aquest cas, hi ha
un fons limitat de dos milions de
pessetes a repartir entre els estudiants que hi acudisquen. En concret, la beca és d’entre 100.000 i
150.000 pessetes. En aquest punt,
Inés Fernández, del Departament
de Relacions Internacionals,
explica que, si bé alguns països
semblen cars, sempre hi ha ajudes que permeten viure bé. Així,
en el cas dels EUA, els estudiants
no han de pagar les taxes universitàries ja que això va a compte
de la Universitat de València. A
més, la vida en aquests campus
no és cara i, en cas que l’estudiant
ho necessite, és fàcil trobar un lloc

de treball a la zona acadèmica. Al
Japó es poden demanar ajudes al
govern, cosa que s’està gestionant.
L’experiència d’anys anteriors
a les universitats americanes ha

SÊamplia lÊoferta
acadèmica per als
estudiants de la
Universitat que volen
estudiar en
altres països
estat molt satisfactòria. De fet, en
algun cas, l’alumne desplaçat ha
rebut classes d’algun premi
Nobel.
D’altra banda, els programes
Sèneca i Drac també han acaparat un gran interés per part dels
alumnes. El primer d’ells abasta
tot l’Estat Espanyol, i el segon
l’àmbit de les universitats de parla
catalana, en concret els dèsset
centres que pertanyen a la xarxa
de l’Institut Joan Lluís Vives. En

aquests casos, el Ministeri
d’Educació aporta una ajuda mensual de 50.000 pessetes al mes i
15.000 pessetes en concepte de
despeses de viatge.
Xavier Anduix, estudiant de
Biologia, explica que “em sembla una bona política que s’amplie l’oferta d’intercanvi. En el
meu cas no sé si acollir-me a
l’Erasmus, al Sèneca o al Drac,
depén del centre que m’atorguen”.
Anduix assenyala, respecte als
nous programes, que “en encetarse ara poden faltar-los ofertes concretes, com ara convenis amb una
universitat que a mi m’interesse”.
Ell diu que li agradaria anar a
Oviedo, encara que no descarta
acollir-se al programa Erasmus.
“La llengua és el que més em preocupa en aquest cas”, apunta.
Per als qui prefereixen les terres i la llengua d’Amèrica Llatina, el Programa de Cooperació
Interuniversitària-Intercampus
potencia la formació acadèmica
en aquest àmbit. Les ajudes als
estudiants arriben de l’Agència

el programa Sòcrates-Erasmus,
el més sol·licitat pels universitaris, té el seu àmbit d’actuació en
diversos països de la Unió
Europea. En aquest cas, els alumnes disposen d’ajudes econòmiques que provenen dels fons de
diverses institucions. Així, la Unió
Europea i la Universitat de
València concedeixen ajudes que
pretenen cobrir sols la diferència
del nivell de vida entre València
i la ciutat de destinació, per la qual
cosa no són molt elevades.
Segons un càlcul aproximat, se
sap que la UE destina un mínim
de 110 euros per estudiant.
Mentre que la Universitat disposa
d’un fons propi de 22 milions de
pessetes per a repartir entre el total
d’estudiants acollits al programa.
Bancaixa, al seu torn, concedeix
ajudes complementàries als
millors expedients, entre els quals
es repartiran 34 milions de pessetes. Finalment, la Generalitat
becarà també els millors expedients amb un fons de 60 milions
de pessetes a repartir entre les tres
províncies. A més, les ajudes
Erasmus són compatibles amb la
convocatòria general de beques i
d’ajudes a l’estudi.
Els estudiants que es decideixen per aquesta oferta, com és el
cas de Neus, estudianta de
Físiques, aposten per preparar-se
amb els professionals de major
prestigi en la seua matèria. Així,
aquesta jove intentarà viatjar a
Alemanya, on “hi ha un gran
nivell en Física”.
OFERTA A ADMINISTRATIUS.

Però aquests programes no sols
estan destinats als estudiants. Els
professors i el Personal d’Administració i Serveis (PAS) poden
acollir-se a la majoria d’aquests
programes, cosa que el professorat utilitza amb freqüència, però
no així el PAS. De fet, segons el
departament encarregat dels intercanvis, en cinc anys només tres
persones han aprofitat el programa
Intercampus. Tot i que compten
amb beques, alguns d’aquests professionals han renunciat a última
hora a desenvolupar la seua tasca
en un altre país. El PAS pot sumarse no sols a l’Intercampus, sinó
també al Sòcrates i al Drac. Des
de la Universitat s’aposta perquè
s’aprofite aquesta oferta tant per
part de l’alumnat com d’altres
col·lectius.

Tots els dijous,
la informació
universitària
al teu abast
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Entre línies/Marcos Marco

Bústia Oberta

Teuladins
i homes

Un titular
inadmissible
M’ha sobtat molt desfavorablement el titular del NOU DISE
del 13 de gener Viure més de
cinc segles, així com l’afirmació que apareix en l’entradeta
segons la qual els guanyadors
del Premi Ciutat d’Alzira de
Divulgació Científica-Estudi
General “mantenen que els
avanços científics permetran
retardar la mort de les persones
d’una manera sorprenent. En el
futur, les persones podran viure
‘segles i, fins i tot, mil·lennis’”.
La conclusió que es trau llegint
això és com la Universitat ha
pogut premiar (perquè la
referència a l’Estudi General
dóna a entendre que la
Universitat hi ha tingut alguna
cosa a veure) una gent tan
impresentable.
Afortunadament, en la lletra
xicoteta, els premiats matisen:
“És possible que en el segle que
comença l’esperança de vida
assolisca els cent vint anys, i
més [la qual cosa està dins
d’allò raonable: vegeu el darrer
número d’Investigación i
Ciencia. R.P.]. No sé en quin
segle, però crec, sense tindre
arguments en els quals sustentar la meua resposta, que en el
futur una persona podrà viure
segles...”.
És a dir, deixen clar que això de
viure segles no passa de ser una
creença especulativa no fonamentada. Suposant, clar, que la
transcripció de les seues declaracions siga correcta... La distorsió, per tant, es troba en els
titulars, com és habitual en la
premsa groga... Però resulta inadmissible en una premsa universitària, que hauria de tindre
un mínim de rigor i no contribuir a confondre els seus lectors, majoritàriament estudiants
la formació dels quals és precisament responsabilitat de la
Universitat...

Rafael Pla López.
Professor de la
Universitat de València.

La Vall
d’Albaida
i Enric Valor
La Junta de Govern de l’Institut
d’Estudis de la Vall d’Albaida,
en la sessió ordinària celebrada a
Benissoda el passat dia 15 de
gener del 2000, va adoptar, entre
daltres punts, el següent acord:
“Fer públic el condol per la mort
de l’escriptor Enric Valor i Vives
esdevinguda el dia 19 de gener,
persona molt arrelada en la nostra comarca de la Vall d’Albaida,
que va escriure una bona part de
la seua extensa i important obra
des d’Agullent estant, i que va
considerar sempre totes les
comarques que envolten la serra
de Mariola com a casa pròpia,
deixant l’empremta de totes
aquestes terres, de la nostra
manera de ser i de parlar tot al
llarg de les seues obres de narrativa, sobretot en les Rondalles
Valencianes”.
També s’hi va acordar de comunicar a tots els ajuntaments de la
Vall d’Albaida la conveniència
de retre un merescut homenatge
pòstum al nostre important literat i gramàtic, donant el seu nom
a un carrer, plaça, centre docent,
biblioteca o qualsevol altre centre relacionat amb la cultura.
Cosa que se us comunica amb el
prec de fer-ho públic mitjançant
la vostra publicació.
Joaquim Ureña i Montés.
Secretari de l’Institut
d’Estudis de la Vall d’Albaida.

NOU DISE disposa dÊuna versió
electrònica. Cada dijous, coincidint amb la
distribució del periòdic convencional, pots accedir a tota la informació en la seua versió digital.
Des de qualsevol navegador, en

Tocqueville va escriure a mitjans del segle XIX que la
Revolució Francesa havia actuat
de la mateixa manera que les
revolucions religioses i, en
entendre l’home d’una manera
abstracta, bo i pretenent de regenerar-lo, va encendre una passió
que inflamà Europa. Va ser aleshores quan les antigues creences
començaren a ser substituïdes
per les ideologies que ens han
inspirat fins fa ben poc. Han
sigut ídols cruels i en els seus
altars s’ha sacrificat un nombre
creixent de persones. No és que
la vella religió no exigira els
seus tributs: segons sembla,
Voltaire va estimar en més de
nou milions les persones immolades per la intolerància religiosa. Però les noves creences
s’ham emportat la palma.
Algunes obres com ara El llibre
negre del comunisme han intentat quantificar les víctimes d’aquest i sembla que la cosa no
baixa de les desenes de milions.
La comptabilitat del nazisme
espanta només de recordar que,
després de la invasió alemanya,
la pèrdua de població a la Unió
Soviètica es calculà entre els
dèsset i els vint milions de persones. I si alguna vegada els països en vies de desenvolupament
passen els seus comptes, serà
per a posar-se a tremolar.
Fa deu anys que va caure el
mur que separava les dues grans
ideologies. Al principi, un sentiment d’estupefacció recorregué
el món, però prompte la història
es va accelerar i no hi hagué
temps per a grans reflexions. Els
politicòlegs es plantejaren més
preguntes que respostes i els
més honestos hagueren de reconéixer la seua incapacitat per
a preveure allò que finalment va
ocórrer. L’únic consol que tingueren és que la seua malaptesa
es va veure superada per la dels
mateixos polítics.
Però el cert és que els vells
déus de la guerra freda ens han

qualsevol part del món, tota la
informació de la Universitat de
València està disponible. També
sÊhi poden consultar els darrers
números, amb les pàgines completes, les imatges i totes les
seccions de NOU DISE.

abandonat i no sembla que les
noves deïtats hagen comparegut.
És un moment d’espera, en el
qual els homes, com ha passat
algunes vegades en la història,
s’han quedat sols. Però això suposa una certa ambivalència, ja
que l’abandó dels temples o de
les seus dels partits ha sobrecarregat la intimitat dels individus i
ha fet recaure sobre l’àmbit dels
seus familiars o sobre la seua
pròpia psicologia tensions i conflictes que abans trobaven el seu
alliberament en la relació social.
Potser sentim la mateixa
expectació amb la qual els pobles
pagans esperaren l’expansió del
cristianisme. Hi ha una història
que, segons conta Beda el
Venerable, reflecteix això molt
bé. Quan en el segle IV Edwin, el
rei de Northumbria, plantejà al
seu consell, mentre menjaven, la
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Els alumnes
de Medicina
aproven
mobilitzar-se
R. CASTELLO
Els estudiants de Medicina
de la Universitat de
València han aprovat per
una majoria del huitanta
per cent iniciar mobilitzacions en contra de les resolucions adoptades pel
Govern central pel que fa
al tema dels MIR (Metge
Intern Resident).
En total, 984 estudiants
es van mostrar a favor de
les mobilitzacions, davant
dels 219 que no volien iniciar-les, 29 que van votar
en blanc i 3 vots nuls.
Els representants estudiantils han denunciat que
“el Ministeri no ha complit el pacte a què havia arribat amb la Conferència
de Degans” i assenyalen
així mateix nombrosos
desacords amb les futures
actuacions que afecten el
col·lectiu de metges.
Les reivindicacions dels
estudiants passen principalment pel punt que “no
estem d’acord que s’unifiquen el MIR de Família
i el d’Especialitat. A més,
hi haurà una reducció de
places”. Els universitaris
qualifiquen “d’injusta” la
baremació
efectuada
enguany per al MIR, ja
que l’expedient s’ha puntuat sense tindre en
compte la duració de les
assignatures, de manera
que “s’ha valorat igual una
assignatura de vint crèdits
que una de dos”.
Però la màxima reclamació dels estudiants
l’han feta quan s’han assabentat de les condicions de
l’examen de post resi dència. Així, després de
cinc anys de residència,
se’ls avaluarà i després no
sabran si en el cas que no
aconseguisquen passar la
prova hauran de repetir un
any de residència o tot el
MIR.
També critiquen la política del Ministeri que “està
afavorint l’aparició de
facultats privades sense
límit d’acceptació d’alumnes, mentre que en les
públiques s’han posat
numerus claussus”. Finalment, denuncien que se’ls
ha denegat un increment
del temps per a l’examen
del MIR, quan el tipus de
preguntes obliga a fer un
major raonament. En
aquest punt diuen que les
preguntes del tipus cas clínic requereixen més temps
per a fer conclusions.

Francesc Pérez Moragon, Fernando Romero, Pedro Ruiz Torres, Fina Pérez Lapiedra i Alfons Cervera, durant la presentació del premi.

Les universitats, els sindicats i la Unió de Periodistes organitzen els actes dÊhomenatge

Arranca el Premi Vicent Ventura
REDACCIO
Els rectors de les universitats de
Castelló i València, Fernando
Romero i Pedro Ruiz Torres, respectivament, van presentar dilluns
passat el Premi Vicent Ventura. A
més d’aquestes dues institucions
acadèmiques, el premi està patrocinat per la Unió de Periodistes
Valencians i pels sindicats CCOO,
UGT, STE-PV i la Unió de
Llauradors i Ramaders, organitzacions a les quals va estar vinculat el
periodista Vicent Ventura.
Vicent Ventura (Castelló 1924València 1998) va desenvolupar
quasi tota la seua tasca professional
a València i va ser distingit amb la
Medalla de la Universitat per la seua
trajectòria cívica. El premi que ara
es convoca pretén homenatjar la
seua figura i mantindre la seua
memòria com a periodista, polític i
lluitador cívic. Fidel a aquest esperit, el premi s’atorgarà a una persona o col·lectiu que s’haja distingit per la seua trajectòria cívica
democràtica i de compromís amb el
País Valencià.
El jurat es reunirà el pròxim 8 de
març per a estudiar les propostes.
Estarà integrat per dos representants
de cada una de les organitzacions
patrocinadores i una sèrie de perso-

Vicent Ventura.

nes vinculades a Ventura: Anna
Aguilar Ventura, Doro Balaguer,
Josep Lluís Blasco, Josep Iborra,
Àngel Llàcer, Francesc Pérez
Moragon, Vicent Pitarch i Josep
Garcia Richart.
El premi consistirà en una obra
d’Andreu Alfaro, l’escultor valencià amb major projecció internacional i gran amic de Vicent Ventura.
El programa d’activitats es completa
amb dues conferències que se celebraran els dies 4 i 6 d’abril a les universitats de Castelló i de València.
Els organitzadors, que han volgut
donar als actes el caràcter alié als
formalismes que va mantindre l’homenatjat al llarg de la seua vida, han

previst, per al 5 d’abril, la celebració d’un sopar a Llíria, ciutat a la
qual va estar molt vinculat el periodista. L’Ajuntament de Llíria s’ha
sumat, a través de la seua alcaldessa,
Fina Pérez Lapiedra, a la iniciativa.
El compromís cívic i democràtic
de Vicent Ventura es remunta als
anys més durs del franquisme. El
1962 va haver d’exiliar-se per participar en l’anomenat Ccontuberni
de Munic, l’etiqueta amb què el
règim va intentar desprestigiar les
primeres reunions que van agrupar
i coordinar les forces de l’oposició,
des dels monàrquic demòcrates a
republicans i partits d’esquerra. A
la seua tornada de París, el règim
el va privar del passaport i del carnet de periodista, la qual cosa li va
impedir continuar el seu treball com
a reporter. Ventura va jugar un paper
fonamental en el naixement de
Comissions Obreres al País
Valencià i va ser fundador del Partit
Socialista Valencià (PSV), antecedent del PSPV i primera força política que va intentar unir els postulats nacionalistes amb el pensament
de l’esquerra. Durant els anys seixanta i setanta es va dedicar amb
intensitat al columnisme econòmic
i va ser una de les primeres persones que va reivindicar la necessitat
per a l’economia valenciana de l’en-

trada d’Espanya en l’aleshores anomenat Mercat Comú Europeu.
En l’etapa de la transició,
Ventura va estar en la primera línia
de l’oposició des de diverses plataformes unitàries, com ara l’anomenat Consell Democràtic del País
Valencià i la Taula de Forces
Polítiques i Sindicals del País
Valencià, en la qual es van unificar amb la Junta Democràtica del
País Valencià. Va ser un dels fundadors d’Acció Cultural del País
Valencià i del Diario de Valencia.
Des dels anys cinquanta, Ventura
va gaudir de l’amistat de Joan
Fuster, amb qui va man tindre,
durant quatre dècades, una conversa permanent sobre la història,
la cultura i la construcció nacional
del País Valencià. Amic de la bona
cuina, raonador impenitent i vitalista, va fer de les tertúlies un instrument d’agitació política i cultural.
A més de la Medalla de la
Universitat de València, Ventura va
rebre importants reconeixements a
la seua trajectòria cívica per part
d’entitats com ara la Reial Societat
Econòmica d’Amics del País, la
revista Saó i la Societat
Castellonenca de Cultura, així com
el Premi a la Llibertat d’Expressió
de la Unió de Periodistes.
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Si estàs vinculat a la comunitat universitària, pots inserir anuncis gratuïts en
NOU DISE. Pisos per a compartir,
venda de llibres i d’apunts, classes
particulars i altres serveis pots trobar-los en aquesta secció. Envia’ns
els teus missatges i reclams a l’adreça habitual del periòdic o a la
Borsa d’Habitatge o del Voluntariat
del CADE.

JORNADES

X Jornada
Universitat
Societat
El president de la Generalitat,
Eduardo Zaplana, assistirà
dilluns, 24 de gener, al Paranimf
de la Universitat de València a la
X Jornada Universitat Societat,
que organitza la Fundació
Universitat-Empresa (Adeit).
L’acte comptarà amb la presència del rector, Pedro Ruiz Torres, i de Carlos Pascual de
Miguel, president del Consell
Social de la Universitat de
València, que s’encarregarà d’obrir la jornada.
El programa que s’ha preparat
per a aquesta nova edició
començarà amb la intervenció
de Damián Frontera Roig, director general d’OMSA
Alimentación. A continuació, el
catedràtic del Departament
d’Anàlisi Econòmica de la
Universitat de València, Javier
Quesada, llegirà les conclusions
de l’informe Reflexions sobre
l’actual situació de les relacions
Universitat-Empresa.
Durant la jornada s’efectuarà
l’acte de lliurament dels Premis
de Cooperació Universitat

Societat del Consell Social de la
Universitat de València.
La jornada s’ha dividit en dues
temàtiques. Així, pel que fa a
l’àmbit universitari, es tractarà
l’activitat investigadora, la de
formació de postgrau i la desenvolupada per associacions d’estudiants.
Mentre que l’altre apartat girarà
al voltant de l’àmbit empresarial
i institucional. En aquest punt
s’aprofundirà en la col·laboració
en projectes de Recerca i
Desenvolupament, així com en
la formació postgrau i en les
pràctiques a empreses.
Finalment, el rector i el president de la Generalitat seran els
encarregats de cloure aquesta
nova edició de les jornades
Universitat Societat, que estan
àmpliament consolidades i
aconseguint una gran acceptació
del món acadèmic i estudiantil.
L’acte acabarà, a les 19 hores,
amb un vi d’honor al qual estan
convidats tots els participants a
la jornada, que analitzarà l’experiència dels alumnes en diversos
departaments i la relació entre la
Universitat i aquelles empreses
que s’han acollit a alguns dels
programes o convenis que s’han
signat fins ara entre ambdues
parts.

Ballet Universitari
El Ballet Universitari
del Servei
d’Educació Física i
Esports està promocionant la dansa entre
els universitaris i
exportant aquesta
pràctica a teatres i
centres culturals.
Aquesta jove agrupació es va formar el
curs passat amb un
grup de joves de distintes especialitats de
la Universitat i està
tenint molt bona acollida en tot el territori
valencià. A més,
compta amb la particularitat que és l’únic

ballet d’universitaris
de tot l’Estat Espanyol.
El grup de dansa
compta amb la direcció artística de Rita
Esmeralda Salvador
Pinto. Els dies d’assaig són de dilluns a
divendres de 14 a 15
hores al Camp
d’Esports de la
Universitat.
Els practicants d’aquesta disciplina
artística estan aprofundint en la dansa
clàssica, la contemporània i l’espanyola.
A més, el Ballet

Universitari també
requereix la participació de músics que
tinguen nocions de
guitarra flamenca,
així com de joves als
quals els agrade
actuar.

VENDES
n Venc llibres i qüestionaris
per a oposicions. Preparació
per a oposicions a oficial de
Justícia, de l’editorial Adams i
totalment actualitzats. Preu a
convindre. Pregunteu per Eva.
Tels.: 96 385 49 10 i 626 13 86
85.
n Intercanvi de Puzzle 3D.
L’Empire State, de 902 peces,
per un altre d’igual nombre de
peces. Tel.: 609 62 07 20.
Pregunteu per Ana.
n Venc Ford Escort Ghia 1.8
D.V-DZ. Direcció assistida,
alçavidres elèctric, pany centralitzat, rodes 185/60 R-14,
alarma antirobatori, radiocasset, guardat a garatge. Preu:
550.000 pessetes. Tel.: 617 77
93 45. Pregunteu per Ramon.
n Venc llibres de Física.
Curso de Física, de J.Vidal.
500 pessetes. Problemas de
Física, de J.Vidal. 1.000 pessetes. Física general (sèrie
Schaum). 500 pessetes.
Telèfon: 96 359 98 81 (truqueu
després de les 22 hores).
Pregunteu per Carmen.
n Venc llibres diversos.
Nueva Enciclopedia Larousse
(24 volums i 2 atles).
Diccionario Enciclopédico
Larousse (16 volums).
Océano. Áreas generales básicas (11 volums). Océano. El
mundo de la computación (4
volums). Enciclopedia Salvat
de los grandes compositores (6
volums). Enciclopedia del mar
Albatros (4 volums).
Enciclopedia de la vida animal
Bruguera (volums diversos).
Premis Planeta (11 volums: de
1952 a 1987) i obres selectes
de Premis Nobel (10 volums).
Telèfon: 96 382 32 34.

TeÊl portem

a casa

CLASSES
n Classes de guitarra flamenca. Pregunteu per Àngel.
Tel.: 696 05 45 39.
nOposicions. Busque gent
interessada en preparar les
oposicions de conservadors de
museus o d’ajudants de conservació. Pregunteu per Ana.
Tel.: 656 32 99 17.
n Classes particulars de
Francés. Professora nativa,
amb experiència. Realitza traduccions. Tel.: 96 392 40 57.
Pregunteu per Veronique
Douissiere.

nEs busca xica per a compartir pis. Habitació ampla i
lluminosa. Preferentment
estrangers. 20.000 pessetes,
amb despeses incloses.
Carrer Sagunt, 155-24.
Demaneu per Nacho Bengoa.
Tels.: 96 365 16 75 i 677 56
05 05.
n Es busca estudiant per a
compartir pis. Situat al centre històric i pròxim a tramvies. Una habitació individual disponible. Renda de
20.000. Carrer Serrans, 38-3.
Tels.: 666 28 15 60 i 96 469
64 63.

nClasses de Dret. Opositora a
Judicatura dóna classes de
repàs d’assignatures de Dret.
Preu i horaris a convindre.
Demaneu per Eva. Tels.: 96
385 49 10 i 626 13 86 85.

n Venc pis. Al carrer Serpis.
Edifici Arcade. 118m2, tres
habitacions, dos banys, gran
saló-menjador, cuina i galeria. Parquet, instal·lació
d’aire condicionat, calefacció
de gas, garatge i traster.
Lluminós i amb molt bones
vistes. Preu: 23.500.000 pessetes. Tel.: 696 95 75 65.
Pregunteu per Todolí.

PISOS
nVenc pis. Al carrer Serpis,
enfront del Campus dels
Tarongers. 108 m2, quatre
habitacions, menjador, cuina,
dos banys i calefacció. Al
cinqué pis i bones vistes. En
perfecte estat. 16 milions a
negociar. Tel.: 96 356 18 45,
a les nits.
n Es busca xica per a compartir pis. Ben comunicat,
amb televisió i rentadora
nova. Molt lluminós i
ambient d’estudi. 17.000 pessetes. Carrer Poeta Mas i Ros,
10-17. Tel.: 606 00 30 05.
Pregunteu per Mònica Gor.
n Es busca estudiant per a
compartir pis. Tot equipat,
ambient tranquil. 16.000 pessetes, despeses a banda. Carrer Reverend Josep Maria
Pinazo, 29-5. Pregunteu per
Eva. Tel.: 689 50 21 68.

Nom:
Cognoms:
Adreça:
Població:
Tel.:
NIF:

n Es lloga pis. Exterior i
amb terrat. Moblat, amb dues
habitacions individuals i un
bany. Renda de 45.000 pessetes (40.000 si és una sola persona). Plaça Músic Espí, 2-2.
Tel.: 96 366 38 47. Demaneu
per Trinidad Mora.

RACŁ DEL
VOLUNTARIAT
n Voluntariat social a
Càritas. Necessitem voluntaris per al projecte Xaloc al
barri de Russafa, per a treballar amb xiquets amb problemes de marginació i inadaptació social. Es fan activitats
de repàs escolar, jocs i eixides de cap de setmana. Carrer
Pere III el Gran, 20. Tels.: 96
357 95 07 i 600 40 92 92.

Codi Postal:
E-mail:

Si estàs lluny de la Universitat però et continua interessant aquest món, NOU DISE et
posa al dia. Només has dÊomplir aquesta butlleta amb les teues dades i enviar-la, junt
amb un xec de 1.500 pessetes (a nom dÊUniversitat de València-Dise), a: Gabinet de
Premsa. Antiga Senda de Senent, 11, quart pis. 46023, València.
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Els alumnes
de Dret, en
contra de la
passantia
REDACCIO

Imatge d’una
investigadora al
Departament de
Física Teòrica.

Departament de Física Teòrica

Misteris còsmics
Departament: Física Teòrica.
Director: José Manuel Bordes.
Investigacions en curs: Energies intermèdies. Evolució temporal en mecànica
clàssica i quàntica. Fenomenologia de les interaccions entre partícules. Física
de sabor. Violació de la simetria matèria-antimatèria. Cromodinàmica quàntica.
Teoria de camps en el reticle. Teoria de camps efectius. Teoria de cordes i
dualitat. Astropartícules. Interaccions hadròniques i electromagnètiques en
nuclis. Reaccions de doble bescanvi de càrrega. Teoria de camps i supersimetria. Fluids relativistes en astrofísica i física d’objectes compactes.

MARISOL HOYOS
La física permetrà sens dubte algun
dia revelar el comportament més
íntim de la matèria i, fins i tot, l’evolució del mateix univers, però el
camí encara és llarg. Des que
Newton va lligar la mecànica terrestre a la celest i, dos segles més
tard, Maxwell va unificar l’òptica
amb l’electricitat i el magnetisme,
fins els esforços d’Einstein per trobar una teoria de camps unificada
i les teories més recents sobre les
forces i les partícules elementals,
encara no s’ha pogut aclarir completament l’essència de la història
còsmica. Amb prou feines, l’activitat del Departament de Física
Teòrica de la Universitat cobreix un
rang molt ampli de matèries en el
camp de la Física Matemàtica, la
Física Nuclear i la Física de les
Partícules Elementals, així com les
seues conseqüències en l’Astrofísica
i la Cosmologia.
Actualment, un primer grup d’investigadors reflexiona sobre les

interaccions entre hadrons a partir
dels seus constituents elementals i
de les teories efectives, el nucli de
les quals és la cromodinàmica quàntica. Altres cerques avaluen de prop
el desenvolupament de mètodes no
pertorbatius per a l’estudi de problemes dependents del temps en la
mecànica clàssica i quàntica, amb
els seus corresponents problemes
d’integració.
L’activitat d’una segona vessant
d’investigació s’emmarca dins de
l’estudi de les interaccions fonamentals entre els constituents elementals de la matèria, és a dir els
leptons i els quarks. Els resultats
obtinguts han estat confrontats en
bona part amb experiments d’Altes
Energies, com ara en col·lisions
electró-prositó en LEP o en desintegracions de kaons al CERN,
Fermilab i Brookhaven. Així
mateix, s’han efectuat cerques rellevants per a experiments de col·lisió
electró-protó (HERA), física de
neutrins i futures factories de
mesons (DANE), mesons B, lep-

tons tau i partícules d’encant. Per a
l’anàlisi d’aquestes interaccions,
s’ha utilitzat l’anomenat Model
Estàndard i també extensions d’aquest en el marc de les teories
gauge.
Fonamental resulta també l’observació de la resposta nuclear a la
interacció de fotons i electrons amb
nuclis, que han desenvolupat alguns
investigadors. En aquest cas, en primer lloc, es raona sobre els processos inclusius sense especificar
l’estat final nuclear i, en segon lloc,
se segueixen les partícules finals
produïdes en el primer pas i la seua
interacció amb el nucli, per a predir seccions eficaces amb diverses
partícules en l’estat final i comparar amb experiments exclusius.
També es porten a terme processos
elementals d’interacció de mesons
amb mesons i mesons amb hadrons
en energies intermèdies tot utilitzant lagangians xirals. Aquests
models són posteriorment utilitzats
per a estudiar la interacció dels
hadrons amb nuclis. En col·laboració amb un grup experimental de
l’ITEP (Moscou), s’investiguen les
reaccions de doble canvi de càrrega
o nucli a energies i les reaccions
que són poc sensibles als efectes de
l’estructura nuclear i que, per tant,
permeten una millor investigació
dels mecanismes de reacció.
Paral·lelament, un altre projecte
té com a objectiu analitzar, utilitzant mètodes matemàtics moderns,
els fonaments i l’estructura de diver-

sos models físics, particularment en
l’àrea de les teories de camps en
general, de la quantització i de la
supersimetria. Aquests estudis tenen
un especial interés a hores d’ara, ja
que la utilització de “Laboratoris
Teòrics” és a vegades l’única
manera d’obtindre informació sobre
el comportament i les característiques de les teories que donen
compte de les interaccions físiques.
Així, s’estudien alguns problemes
específics sobre deformacions de
l’espai-temps, supersimetria fraccionària, gravetat i gravetat quàntica, supergravetat, generalització
d’estructures de Poisson, quantització de certes subàlgebres de
Poisson, àlgebres de Lie simples
d’ordre superior i aplicacions a la
física, accions efectives i terminis
de WZW.
Finalment, una darrera línia treballa en col·laboració amb el Departament d’Astronomia i Astrofísica
i s’encarrega d’observar la dinàmica de fluids relativistes que evolucionen en diversos escenaris astrofísics: dolls relativistes, acreció
sobre objectes compactes i col·lapse
de nuclis estel·lars. S’atén especialment la microfísica que descriu
el material dels esmentats escenaris, les característiques morfo-dinàmiques que emergeixen en la descripció multidimensional i les seues
propietats observacionals tant en
l’espectre electromagnètic com en
l’emissió de neutrins i de radiació
gravitacional.

Els alumnes de Dret de tot l’Estat
han anunciat mobilitzacions en
contra d’algunes de les exigències que han de complir quan
acaben la llicenciatura per a
poder exercir la professió d’advocats.
Així, la Comissió Permanent
del Congrés d’Estudiants de
Dret, reunida a la Universitat de
Lleida, va acordar unes línies
d’actuació que seguiran durant
aquest any. La primera acció que
han apuntat és la de mantindre
una entrevista urgentment amb
membres del Ministeri d’Educació amb la finalitat d’elaborar
unes directrius pròpies per als
estudis de Dret. A més, han
manifestat el seu rebuig a la previsible elaboració d’una llei de
passantia que “impossibilitaria
l’accés a les professions d’advocat i procurador”.
Finalment, l’1 de març, a les
12 hores, les facultats de Dret de
tot l’Estat faran una parada de
classes i exposaran el seu rebuig
a la passantia com a requisit obligatori per a l’accés a la professió d’advocat i a les Escoles de
Pràctica Jurídica controlades
exclusivament pels col·legis, ja
que “hauria de ser la universitat
la que controle les pràctiques”.

Beques al
voluntariat
universitari
REDACCIO
El Vicerectorat d’Estudiants ha
convocat tres beques de col·laboració en el programa de
Dinamització del Voluntariat
Universitari.
Les beques tenen com a finalitat participar en el desenvolupament de les activitats que el
CADE organitza en relació a la
formació i la dinamització del
voluntariat universitari al llarg
del segon semestre del curs
1999-2000.
Les tasques que les persones
becades han de desenvolupar
consisteixen en col·laborar en
l’organització, difusió i coordinació dels cursos de formació del
voluntariat universitari. Com
també en les tasques de gestió de
la borsa de voluntaris, en la coordinació de les relacions amb
les associacions i entitats de
voluntariat i en la coordinació
del programa de recolzament a
estudiants amb discapacitats.
Les sol·licituds s’han de presentar a les seus del CADE i el
termini acaba el 16 de febrer.
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Agenda

CITES
EXPOSICIONS
José María Yturralde
Aquesta exposició fa un recorregut
retrospectiu per totes les èpoques
pictòriques de l’artista. La mostra
presenta de manera global el seu
treball de quatre dècades, començant
amb les seues primeres obres, on la
influència de Tàpies i l’informalisme
és evident.
Dies: Fins al 27 de febrer.
Lloc: IVAM. Centre Juli González.
Més informació: C/Guillem de
Castro, 118. Tel.: 96 386 30 00.
ÂLos OrientalesÊ, dÊElena
Negueroles
Mostra que recull obres
significatives de la producció
d’aquesta artista durant els darrers
quatre anys, caracteritzada per la
utilització d’elements com ara
espills, cal·ligrafies, estrelles,
planetes, flors, com també
referències literàries en una recerca
del significat de la vida per a l’ésser
humà.
Organitza: Generalitat Valenciana.
Dies: Fins al 20 de febrer.
Lloc: Drassanes.
Més informació: Pl/Joan Antoni
Benlliure. Tel.: 96 352 54 78.

AUDIOVISUAL
Aki Kaurismäki
La Filmoteca de la Generalitat
Valenciana presenta una
retrospectiva completa sobre el
cineasta finlandés.
Organitza: La Filmoteca, en
col·laboració amb el Festival
Internacional de Cinema de Gijón, el
Centre Gallec d’Arts de la Imatge i
la Finnish Film Foundation.
Dies: Fins al 30 de gener.
Lloc: Pl/de l’Ajuntament, 17. Tel.:
96 351 23 36.

AL VOLTANT DE LA XARXA
Organitza: Coproducció del Teatre
Nacional de Catalunya i el Centre
Dramàtic Nacional.
Dies: Fins al 30 de gener.
Lloc: Teatre Principal.
Més informació: C/de les Barques,
15. Telèfon: 96 351 00 51.
ÂA poqueta nitÊ
Basat en un text de Juli Disla, l’obra,
dirigida per Joan Miquel Reig, és
una tendra història d’amor i d’humor
a partir d’una estructura de cinc
actes que representen les trobades
dels personatges en el moment que
acudeixen a deixar les bosses de fem
en el contenidor més pròxim a les
seues vivendes.
Organitza: Coproducció de Teatres
de la Generalitat Valenciana i
Dramatúrgia 2000.
Dies: Fins al 6 de febrer.
Lloc: Teatre Rialto.
Més informació: Pl/de
l’Ajuntament, 17. Tel.: 96 351 91 30.

CERTAMENS
I SEMINARIS
ÂLa Marquesa du Chatelet: una
ilustrada contemporánea de Jordi
JuanÊ
Conferència dins del cicle
Matemàtiques i Cultura, amb
l’objecte de reflexionar sobre les
aportacions de la matemàtica a la
cultura de l’actualitat, en què es
qüestiona el caràcter de formació
humanísica que aquesta ciència té en
el pensament humà.
Organitzen: El Cefire d’Alzira i la
Societat d’Educació Matemàtica de la
Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi.
Ponent: Xaro Nomdedéu, catedràtica
a l’IES d’Almassora.
Lloc: Casa de la Cultura de

l’Ajuntament d’Alzira.
Dia: 27 de gener.
Hora: 18:00 hores.
Més informació: A la Casa de la
Cultura d’Alzira. Tel.: 96 240 48 92.
ÂUniversitat i societat: XXIÊ
Conferència a càrrec de Cristina
Almeida, diputada de l’Assemblea de
Madrid i senadora per la Comunitat
Autònoma de Madrid del grup PSOEProgressistes.
Organitza: Universitat de València.
Dia: 21 de gener.
Hora: 19:00 hores.
Lloc: Col·legi Major Rector Peset.
Pl/Forn de Sant Nicolau, 4.
ÂLa validez del modelo
psicoanalítico a la luz de los
paradigmas científicos del siglo
que vieneÊ
Conferència que s’emmarca dins del
cicle dedicat a les relacions entre la
universitat i la psicoanàlisi.
Organitza: Universitat de València.
Ponent: Peter Fonagy, psicoanalista i
membre titular de la Societat
Psicoanalítica Britànica.
Dia: 25 de gener.
Hora: 19:30 hores.
Lloc: Col·legi Major Rector Peset.
Pl/Forn de Sant Nicolau, 4.

ALTRES
ACTIVITATS

Adaptació del llibre de Peter
Sichrovsky. L’obra és un recull
d’entrevistes a fills i néts d’antics
nazis. Els homes i dones que prenen
ací la paraula relaten senzillament
les seues vides. La direcció és de
Joaquim Candeias i Carles Alfaro.
Dies: Des del 27 de gener.
Lloc: Espai Moma.
Més informació: C/Platero Suárez,
11. Tel.: 96 365 49 20.
ÂCyrano de BergeracÊ
Amb direcció de Gemma Miralles,
l’obra fa un recorregut sobre la vida
del vertader Cyrano de Bergerac,
nascut a París el 1619, un personatge
històric i de ficció de contrastos
accentuats.
Organitza: Teatres de la Generalitat
Valenciana.
Dies: Fins al 6 de febrer.
Lloc: Sala Moratín.
Més informació: Pl/de
l’Ajuntament, 17. Tel.: 96 351 91 30.
ÂEl lector por horasÊ
El director, José Luis García
Sánchez, es planteja, juntament amb
els actors, una intensa pregunta
sobre el text del valencià José
Sanchis Sinisterra: com es pot
presentar un somni?

Animació a centres de vacances
L’escola d’animadors Paideia
organitza un curset centrat en la
formació de monitors i animadors als
centres de vacances, que es realitzarà
durant un cap de setmana a les
instal·lacions d’un alberg. S’hi
tractaran temes com ara els recursos i
equipaments per a la joventut,
expressió corporal, animació lúdica i
plàstica, etc.
Dies: Del 31 de març al 2 d’abril.
Inscripció: Fins al 22 de març.
Lloc: Alberg d’Alboratxe.
Més informació: Avinguda General
Urrutia, 66 baix. Tel.: 96 373 42 08.

MUSICA
Sèrie de cambra
Concert a càrrec de la soprano
Conchín Darijo i la pianista Aida
Monasterio.
Dia: 26 de gener.Hora: 20:15 hores.
Lloc: Palau de la Música. Sala
Rodrigo.

Campanya dÊesquí

ÂConcierto extraordinarioÊ

La Universitat de València pretén
facilitar als alumnes i al personal
adscrit a la seua comunitat la pràctica
d’aquest esport amb l’oferta d’un 7%
de descompte en qualsevol viatge
programat per l’agència Vora Riu. Les
principals destinacions són Andorra,

Concert a càrrec del Cor i de
l’Orquestra de València, amb la
direcció de Miguel Ángel Gómez
Martínez. Dia: 29 de gener. Hora:
19:30 hores.
Lloc: Palau de la Música. Sala Iturbi.

La Universitat aposta
per la formació musical

cies i concerts. La temàtica
valenciana també conforma un
dels aspectes més destacats dels
cursos de formació musical. En
aquest sentit, el professor
Vicente Galbis impartirà del 22
de febrer al 23 de març, en
col·laboració amb la Societat
General d’Autors, el curs La
creació musical valenciana en el
segle XX. El termini d’inscripció
per al curs és el 18 de febrer.
Pel que fa als cursos específics
d’instruments, el Patronat, ubicat en l’antiga Escola
d’Estudis Empresarials, ha
previst les classes d’oboé i de
clarinet. Les primeres seran
impartides pels professors
Stefan Schilli i Jesús Fuster,
del 26 de febrer al 5 de març,
mentre que les de clarinet, que
es faran del 7 de febrer al 6 de
març, comptaran amb l’experiència de Josep Vicent Herrera
i Manuel Martín.
D’altra banda, La direcció
coral en els cors infantils serà
una altra assignatura a triar i es
desenvoluparà en sis sessions
durant el mes de març.
Finalment, Vicente Galbis
impartirà, del 12 de febrer al
22 de maig, el Curs d’introducció a la música de cambra
II. La durada de tots els cursos
correspon a tres crèdits de
lliure opció.

TEATRE
ÂNascuts culpablesÊ

Serra Nevada, el Pirineu Aragonés i el
Francés, així com els Alps Francesos.
El preu inclou pensió mitja, autobús,
guia, forfait i assegurança.
Organitza: El Servei d’Educació
Física i Esports de la Universitat de
València.
Més informació: C/Menéndez y
Pelayo, 19. Tel.: 96 398 32 45.

El Patronat d’Activitats
Musicals de la Universitat de
València ha organitzat un segon
semestre ple de cursos que
ampliaran la formació musical
dels alumnes.

Les diverses jornades inclouen
l’aprenentatge o perfeccionament d’algun instrument específic, així com la introducció a
altres matèries musicals, que es
completen a més amb conferèn-

Fusions,
eleccions...
En aquest fantàstic món global
que ens toca
viure, qualsevol
procés de fusió fa
remoure’s en la butaca més d’un
executiu. Això, quasi segur, és el que
els deu haver passat a diversos d’ells
a l’Imperi Microsoft amb la fusió
dels gegants AOL i Time Warner, ja
que quan en el seu dia AOL tocà a la
seua porta quan passaven problemes,
aquests no van voler invertir en ella.
Fent un poc d’història, AOL va
començar com una pàgina web el
1985 i s’ha convertit hui en dia en el
major proveïdor d’Internet del món.
Els seus més de vint milions d’abonats donen una mostra clara de l’èxit, en bona part a causa de la facilitat de maneig dels seus serveis i a la
claredat de conceptes i continguts.
Vegeu en http://www.aol.com.
Quant al seu soci Time Warner,
autèntic conglomerat d’empreses
format per la CNN, televisions per
cable, revistes com ara Times i
Fortune, els estudis Warner Bros,
entre altres importants empreses,
pareix ser que aquesta vegada entra
amb millor peu en Internet després
de l’entrebanc sofrit amb el seu portal Pathfinder, el qual va fracassar
recentment tot passant a conformar
web temàtiques. Vegeu en
http://www.pathfinder.co. Sens
dubte la fusió del 2000, bo: del que
va del 2000.
En un altre ordre de coses, no deixeu
de visitar la pàgina de Cartún
Entreteniment Animat, on podreu
veure dibuixos animats molt interessants. Vegeu en http://www.cartun.com.
I com oblidar el que se’ns ve al
damunt. Quan aquestes línies estiguen impreses, ja hauran dissolt les
cambres i convocat eleccions generals, i, com sempre passa en un principi, en comptes d’explicar els programes de cada formació política
passaran a calfar els ànims i la boca
de més d’un. Ja que totes les formacions tenen en el seu programa
fomentar l’ús d’Internet, haurien de
predicar amb l’exemple fent campanya per la xarxa. Des d’Al Voltant us
proposem les següents adreces. Per a
començar, la cosa lleugera podrien
utilitzar http://www.espanyavabien.es (perdó per la falta de ñ,
deformació professional),
http://www.somoselcentroverdadero.es o http://www.laizquierdamasunidaquenunca.org, per a quan
la cosa s’anime a la primera ocasió
podrien usar http://www.peromiraquesoiscorruptos.com,
http://www.yvosotrosmas.com o
http://www.puesandaquevosotros.es.
En fi, res millor que un somriure per
a l’aclaparament informatiu que ens
espera. Per cert, me’n vaig corrent a
registrar els dominis abans que els
agafen.

Informació

Dues practicants de judo en un campionat.

Unes instal· lacions de qualitat faciliten les competicions

4.000 esportistes
a la Universitat
MAGDALENA RUIZ
Més de quatre mil membres de la
comunitat universitària practiquen
esport de competició gràcies al
Servei d’Educació Física de la
Universitat. Altres opten per les
activitats lúdico-esportives i cursos programats. Tot per aconseguir l’equilibri perfecte entre el
cos i la ment.
Cada vegada són més els que
trien la Universitat com a via no
sols per a cultivar la ment, sinó
també el cos. Una manera de descarregar tensió i adrenalina després d’hores d’estudi. Els avantatges de posar-se en forma al
campus són diversos: despeses
mínimes, professionals de qualitat, competicions diverses i la possibilitat de conéixer gent per a
experimentar l’al·licient de l’esport en les millors instal·lacions
de la ciutat. El complex universitari del Campus de Blasco Ibánez
integra més de quinze mil metres
quadrats. El tatami de judo, amb
dos-cents dos metres quadrats, és
actualment el més gran d’Espanya. A més, el centre disposa de
les úniques pistes de parquet
d’auró en la nostra comunitat,
homologades per l’Institut de Biomecànica de València.
Aquells que elegeixen la competició aspiren, a més, a un atractiu addicional: la recompensa de
la victòria final. Més de quatre mil
universitaris ho intenten aquest
curs acadèmic tant en esports individuals com per equips en les dues
cites de rigor: el Campionat de
Lliga i el Trofeu Rector. L’ampli
calendari de competició arranca
en octubre, amb el Campionat de
Lliga, i acaba pel mes d’abril. Per
als perdedors ambiciosos que no
es conformen amb la dita que prioritza participar a guanyar, encara

hi ha el Trofeu Rector, un campionat eliminatori que es disputa
en maig.
Les tòniques socials es reprodueixen a la Universitat. Així, el
futbol hi és el líder indiscutible.
Les xifres corroboren la tendència: 3 divisions d’honor i 33 equips
en futbol sala masculí; 17 equips
en futbol sala femení; 3 divisions
i 109 equips en futbol 7. Enguany,
s’han superat amb escreix els
límits habituals: dotze nou equips
s’han incorporat a la disciplina de
futbol 7 masculí. “Tot un èxit”, en
paraules de Carles Serrano, el coordinador de l’equip arbitral.
En el si del dinàmic món del fut-

La guinda,
quant a esports
dÊequip, la posa el
conjunt de rugbi: el
CAU. Els esportistes
de la Universitat
de València són
els subcampions
dÊEspanya
bol apareixen els creatius renoms,
com ara l’Armada Invencible.
D’aquesta manera s’han batejat
els tres equips de futbol 7 Erasmus
que participen enguany en la
Lliga. I no és per a menys: l’únic
equip estranger de l’any passat ha
ascendit a segona categoria i se
n’han creat dos de nous en tercera.
Alemanys, francesos i danesos
formen un planter de qualitat.
D’altra banda, també entren en el
joc els professors d’Econòmiques.
Els estudiants tenen la possibilitat de compartir-hi la pilota, sense
fer-los-la, a la Universitat.
En aquests últims anys s’ha viscut un boom femení en futbol. En
menys de tres anys han aconse-

guit dèsset equips propis. La
modalitat femenina supera la masculina en bàsquet. Els 13 equips
femenins davant els 7 masculins
ho certifiquen. Contrastos quantitatius però no qualitatius: la tècnica i l’esforç no coneixen sexes,
però sí estudis. No seria estrany
trobar prompte algun estudiant o
estudianta de Medicina dins d’un
equip, i no exclusivament com a
preparador físic o rehabilitador,
sinó com a jugadors. Sembla que
les classes d’anatomia serveixen
per a traure el màxim rendiment.
El planter està ben proveït: autèntics pitxixis, futures Arantxes i el
millor bàsquet. A més d’aquests
universitaris, els de la IVEF constitueixen els millors candidats.
Altres esports d’equip, com ara
el futbol sala femení, el voleibol
(femení i masculí) i l’handbol
(masculí i femení) estrenyen nexes
d’unió entre universitats. En
aquest sentit, destaca el Campionat
de Lliga entre la Universitat de
València i la Politècnica.
La guinda, quant a esports d’equip, la posa el conjunt de rugbi:
el CAU. Els esportistes de la
Universitat de València són els
subcampions a nivell estatal.
Les disciplines individuals
nodreixen l’entusiame de centenars d’universitaris. Alguns d’aquests esports estan federats, com
ara l’atletisme, el karate, el triatló
i el kendo.
Des del Servei d’Educació
Física de la Universitat es pretén
satisfer tothom, per això hi ha activitats puntuals de caràcter lúdic
els caps de setmana i festius, com
també un ventall de cursos convalidables per crèdits de lliure
opció. Tot per a repartir l’esport
durant sets dies a la setmana i
viure més sanament.
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exposició és un projecte de la
Comissió Ciutadana per a la
Defensa de la Gerència
d’AHM i la Universitat de
València que pretén ressaltar i difondre
el valor i la importància del patrimoni
industrial del Port de Sagunt. S’intenta,
a més, reivindicar la protecció i l’ús d’una
part important d’aquest patrimoni reunit en el conjunt històric industrial de
l’antiga Gerència.
L’exposició ha sigut possible gràcies
al recolzament i la coorganització del
Vicerectorat de Cultura de la Universitat
de València i la cessió de materials i
col·laboració de la Fundació per a la
Protecció del Patrimoni Històric
Industrial de Sagunt.
La reconversió industrial, el desmantellament de la capçalera siderúrgica
d’AHM de Sagunt el 1984 i la consegüent batalla de Sagunt, en la qual tota
una ciutat s’ajuntà per a impedir la desaparició del seu model de vida, és el
penúltim exemple d’un cicle de reconversions i revolucions que ha marcat la
història de la ciutat de Sagunt i del nucli
urbà del Port.
Després del tancament de la factoria,
els saguntins es trobaren davant del
dilema sobre què fer amb les restes d’aquesta vivència industrial; molts optaren per donar l’esquena al passat i oblidar el que formava part de la seua història. En la primavera del 1995, diversos
grups i associacions del Port de Sagunt,
reunits en la Comissió Ciutadana per a
la Defensa de la Gerència, fixaren la
mirada en l’estat d’abandó del Patrimoni
Industrial del Port de Sagunt. En concret, en els més de quaranta-cinc mil
metres quadrats del recinte conegut
popularment com la Gerència d’AHM.

Pinochet

LÊ

Les fotografies,
lÊaudiovisual i els
textos de lÊexposició
mantenen el record
dÊuna història
que marca encara la vida
i la trama urbana
del Port de Sagunt
Un enclavament urbà de singular valor,
en mans actualment d’una empresa amb
participació pública, on es van alçar una
vintena d’edificacions en el primer terç
del segle destinades a vivendes dels enginyers i directius de les empreses propietàries dels Alts Forns.
La Comissió Ciutadana ha adreçat els

home està malaltet, li fan mal les
cames a les nits de
tant com passeja
pels jardins de la seua
presó de luxe, se li ennuvolen els ulls de la nostàlgia que sent per la seua
terra xilena, pels militars
que no pot arengar contra
la llibertat en viu i en
directe, pels poltres de tortura que ell mateix revisava perquè funcionaren
amb plena eficàcia.
L’home està malaltet i el
ministre Straw ha dit que
no resistiria el viatge a
Espanya per a ser jutjat:
per això, el millor és que
torne a Xile, amb la seua
família, amb els seus partidaris feixistes, amb els
militars que tornaran a
muntar els poltres de tortura i les banyeres plenes
de polps electrificats que
es mengen les entranyes.
El ministre Straw és socialista, d’aquest socialisme
la corresponsalia del qual
a Espanya li ha encarregat
Tony Blair a José María
Aznar. Per això, el ministre Straw oblida la barbàrie que a Xile va implantar
Pinochet i es trau de la
mànega el salconduit que
li permeta tornar a la seua
terra perquè el porten a
coll els seus correligionaris, perquè puga
posar en marxa de nou la
purga de tota dissidència,
perquè les seues cames
puguen tornar a passejar
sense cansar-se pels
cementeris del fàstic. No
sé què podem fer contra la
sensibilitat que el ministre
Straw manifesta amb el
vell genocida. Jo propose
una cosa a qui dispose de
correu electrònic. Alguna
gent ja n’hem enviat un:
Sr. Ministre Straw. Raons
humanitàries per a les víctimes! Per a Pinochet
(genocida), extradició i
juí! L’adreça és:
gen.ho@gtnet.gov.uk

LÊ

El Port de Sagunt ha
estat marcat aquest
segle per revolucions i
reconversions industrials. Ara, una exposició i altres activitats reivindiquen les petjades
urbanes i humanes d’aquesta història.
L’exposició s’inaugura
demà divendres, 21 de
gener, a la Sala de la
Muralla del Col·legi
Major Rector Peset, i
estarà oberta fins al 21
de febrer.

seus esforços, per una banda, a recuperar la vinculació de la ciutat amb
el seu passat més recent i el seu
patrimoni industrial després de la
reconversió industrial, i, per una
altra, s’ha afanyat a fer entendre a
l’administració local i a l’autonòmica que la preservació i l’ús del
patrimoni industrial del Port no sols
són un factor de desenvolupament
socioeconòmic al territori, sinó que
s’han de fer de manera integral i
comptant amb la societat civil i la
ciutadania.
En els darrers anys, la Comissió
Ciutadana ha aconseguit que la
Gerència d’AHM esdevinga un
centre de trobada per a la població
i un símbol de l’activació social i
cultural tot realitzant nombroses
activitats en aquest recinte. També
ha assumit la sol·licitud d’obertura
d’un expedient de Bé d’Interés
Cultural davant de la Conselleria
de Cultura i Educació, del qual, després de vint mesos, no s’ha rebut
cap notificació de resposta, a pesar
de l’extensa documentació i al·legacions aportades, les sol·licituds tramitades i els expedients favorables
adjuntats. En aquest context, l’exposició s’ha formulat des d’un plantejament didàctic sobre l’origen i la
història del Port de Sagunt, sense
intentar fer una reconstrucció del
seu passat amb un mètode arqueològic: l’exposició és una activitat
reivindicativa que intenta mostrar
la importància que el patrimoni
industrial i la Gerència d’AHM
tenen per a les associacions i la ciutat de Sagunt.
Per a establir el fil conductor de
l’exposició, s’ha partit d’un plantejament segons el qual el centre de

Revolució i
reconversió
al Port
totes les reconversions i revolucions
al Port ha sigut el desenvolupament
de la industrialització i el seu
impacte tant en la vida de la ciutat
com en els processos de producció.
La millor representació d’aquest fet
són les màquines i les ciutats que,
com ara Sagunt, s’adaptaren a la
tecnologia per a permetre l’expansió i el creixement de la indústria.
Les fotografies i imatges que s’han
aportat a l’exposició reflecteixen el
protagonisme de les màquines i la
vida dels homes i de les dones al
seu voltant, convivint amb elles,
però també lluitant amb elles. Però
ara, tot allò que va generar al seu
voltant la siderúrgia saguntina s’ha
convertit en patrimoni industrial i
continua sent motor i motiu de
lluita, de debat i de reivindicació
anys després que els Alts Forns
hagen deixat de produir acer. La
lectura que es proposa és que l’última reconversió i revolució que
afronta el Port de Sagunt consisteix
en la recuperació del seu patrimoni
industrial.
L’exposició aporta dues mirades
en relació amb aquest procés de
recuperació del patrimoni industrial
del Port. Dues mirades que conflueixen en l’estat actual d’aquest
patrimoni. D’una banda, s’ha buscat la mirada industrial de l’empresa
a partir del material fotogràfic generat entre el 1946 i el 1976, un dels
períodes més actius de la industrial
saguntina. Són imatges captades pel
que va ser durant aquest període
fotògraf d’AHM i responsable de
donar compte de tot el que passava
dins de la factoria i de l’extensió
d’aquesta a la ciutat i en el model
de vida dels ciutadans que l’habi-

taven: Manuel Rodríguez Velo. Són
fotos que reflecteixen l’aproximació a aquesta societat des de l’empresa, però en mans d’un fotògraf
que era a la vegada un empleat i un
ciutadà implicat en la seua societat.
L’altra mirada s’ha buscat a través de l’audiovisual. S’ha confeccionat un documental de creació en
el qual es fonen les imatges extretes de diversos arxius històrics amb
imatges de l’estat actual del patrimoni industrial que encara es pot
visitar al Port de Sagunt. No es
tracta d’una visió arqueològica, sinó
de mostrar la nova dimensió que
allò industrial, en tant que objecte
patrimonial, adquireix junt amb la
societat on conviu. S’aporta, en
definitiva, una mirada al passat des
de restes arquitectòniques i industrials que es conserven. Junt amb
les fotografies i el documental, es
mostren objectes i documents que
encarnen materialment la virtualitat de la narració gràfica y fílmica
i ajuden a la seua lectura. Són elements que formaren part dels processos industrials i socials que
recorren les imatges.
Quant als textos d’aquest catàleg, l’objectiu ha sigut analitzar per
una banda en què consisteix el patrimoni i, per una altra, donar unes
claus sobre el seu futur i recuperació. En aquest sentit, els articles es
refereixen a la recuperació d’un discurs històric, la consolidació dels
valors del nostre patrimoni cultural, la revisió de la bibliohemerografia elaborada fins ara i la revisió
dels aspectes jurídics de protecció
del patrimoni, junt amb la seua
dimensió econòmica, urbanística i
mediambiental.

Alfons Cervera

