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editorial/ Optimisme i generositat, la nostra responsabilitat
Cada any, i ja en fa 23, que a Perpinyà se celebra el
festival de Fotoperiodisme Visa Pour L’image. Passar
un parell de dies en aquesta localitat francesa, tant
propera a nosaltres per moltes raons, serveix per situar
els pensaments a lloc i retrobar-se amb un mateix. I és
que els carrers de la vila catalano-francesa s’omplen
d’exposicions dels millors reporters gràfics del planeta
que aconsegueixen, any rere any, obrir una finestra
des de la capital de la Catalunya del Nord a realitats
sovint colpidores de la resta del planeta.
I no ha estat un any on el planeta, precisament,
hagi somrigut. A casa nostra, emboirats per un
context de pessimisme gairebé crònic i un període
convuls de reivindicacions i crisi, d’esperances
truncades i de desigualtats evidents, l’horitzó de
la mirada sovint topa amb l’endemà. En canvi, a
Costa d’Ivori, el Sudan, l’Irak, l’Afganistan, el Japó,

Síria o Tunísia ni tant sols l’endemà ha estat durant
aquest curs garantia de futur. I alguns fotoperiosites
ho han pagat amb la seva vida.
Ha estat una temporada on l’anhel de llibertat ha despertat les revoltes àrabs i les víctimes dels conflictes armats
entre rebels i l’ordre establert encara ara augmenten. A més,
el tsunami i el terratrèmol del Japó o d’Haití ens ha recordat de com som de vulnerables envers el nostre entorn,
sovint empipat per com el tractem, per com ens tractem.
Les cares de desesperació estampades a les parets de
les casernes de la vila perpinyenca i els diversos paratges
desolats, foscos i tristos no deixen indiferent a ningú.
El canvi climàtic de Bangladesh, el conflicte obert entre
l’exèrcit ugandés i la resistència, la pobresa d’un país ric
com Brimània o els desplaçats colombians arran de més
de quaranta anys de guerra, són només alguns exemples
de les múltiples misèries que marquen el dia a dia de mig

món, mentre l’altre mig viu instal·lat en la queixa. La
feina -sovint arriscada- dels fotoperiodistes serveix per
retratar-nos a l’inconscient que venim del primer món
i, encara que a vegades la vida ens colpegi, tenim la
responsabilitat de ser optimistes, de no deixar de lluitar
i, sobretot, de ser generosos.
El principi de generositat ha de prevaldre en una
època com la que vivim. Generositat com la dels docents i vetlladors educatius que ocupen el tema de
portada d’aquest número, que malgrat les retallades
antisocials del Govern de la Generalitat i les amenaces
dels tribunals a alterar el nostre model educatiu, segueixen llevant-se molt aviat -com diu Pep Guardiola- per
donar el millor d’ells mateixos als infants que el dia de
demà seran els propietaris del món que els deixem. La
millor manera de garantir una societat justa i solidària
és invertir en educació, coneixement i cultura.

El Castell de Montjuïc reivindicarà la memòria democràtica del país a partir d’octubre

La Generalitat i l’Ajuntament acorden la cessió
d’espais del Castell per
acollir el Memorial Democràtic.

E

l Castell de Montjuïc tindrà
més pes simbòlic i reivindicatiu a partir d’aquest mes d’octubre.
Durant el mes d’agost i amb l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, absent, la vicepresidenta del Govern,
Joana Ortega, i l’alcalde accidental
de Barcelona, Jaume Ciurana, van
anunciar que el Memorial Democràtic
s’instal·larà a partir del mes d’octubre al Castell de Montjuïc. Aquesta
cessió d’espais per part del Castell
al Memorial Democràtic reflecteix la
voluntat del consistori de Trias de

contribuir a la recuperació del recinte,
reflectit en el Pla d’Usos de la muntanya. El titular de l’àrea de Cultura,
Coneixement, Creativitat i Innovació
del consistori –aquell dia alcalde provisional- va destacar la importància
que el Memorial Democràtic s’instal·li al
Castell: “Amb aquesta cessió, refermem
l’aposta de la ciutat per recuperar el
Foto: Ajt. BCN
Castell, i reforcem també la capitalitat
El regidor de Sants Montjuïc, Jordi Martí,
de Barcelona”, va manifestar durant un
amb l’alcalde en funcions, Ciurana,
acte en què també va assistir el nou re- la (centre)
vicepresidenta, Ortega, i el responsable de
gidor del Districte, Jordi Martí. “L’acord
Relacions Institucionals, Auladell
entre Generalitat i Ajuntament dóna vida
al Castell” va dir el màxim representant tiques públiques del Govern adreçades
de Sants-Montjuïc a aquest diari.
a la recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica. Per a
La dignitat democràtica, més a prop Júlia Costa, membre i ponent habitual
El Memorial Democràtic, creat per del Centre de Recerca Històrica del Pollei l’octubre de 2007, desplega les polí- ble-sec (CERHISEC), dependrà de com
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es gestioni aquesta cessió per poder
dir si és realment o no, un encert.
“En qualsevol cas és positiu que la
Generalitat i l’Ajuntament arribin a un
acord en aquest aspecte”, ha explicat
l’escriptora a ZONA SEC. El Memorial impulsa, a més, el coneixement
del període de la Segona República,
de la Generalitat republicana i de la
Guerra Civil. Les víctimes d’aquell
conflicte bèl·lic, així com les víctimes de la repressió en la dictadura i
l’exili o l’intent d’eliminar la llengua i
la cultura catalanes, queden reflectides en un Memorial que reivindica
els valors i les accions de l’antifranquisme i de totes les tradicions de
la cultura democràtica.
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