PRESENTACIO
Ni ha denes. personals o col.lectives, que fan bo el signifieat de la paraula
i perduren lossudament. D'enue les deries del Centre d'Estudis una de remarcable
6s la pnontzació del ueball col.lectiu sempre que aixb sigui possible.
A primer cop d'uil el que acabem de dir podna semblar una contradicció en
presenter un QUADERN D'ESTUDI redactat per una sola autora. Perb 6s que
precisament el text que segueix 6s el resultat d'una feina col.leetiva que com
explica Mana Jov6 en la introducció, ha servit peque s'escolti la veu dels seus
pmtagonistes: els vehs del bam del Gornal.

Aquesta publicació ens produeix com a entitat molta il.lusi6 i cens dubtes,
com tots els experiments. Il.lusi6 per la mateixa novetat del plantejament i dubtes
per saber si hem encenar en el que preteniem.
Els tallers d'histbria s6n una iniciativa d'un gmp de trehall del Centre que
s'inscnu plenament en el projecte d'estudi de l'associacionisme que porta endavant I'entitat des de I'any 1988. No es tracta en aquesta presentació de parlar-vos
de I'objecuu i metodologia dels tallers queja hem presentat en d'altres llocs
("L'Avenc" setembre 1989),i en laprbpia introducció de l'estudi del Gornal; perb
volem fer-vos partíceps del recorregut que els tallen d'histbna aniran dibuixant a
partir d'ara. Pel que fa a les publicacions seguiran en números successius les que
faran referencia a Beilvitge i Can Serra, i estem a punt de comencar els tallers de
PubiUa Casas i CoUblanc-Torrassa.

De I'edició que teniu a les mans caldna aclanr algunes qüestions:
En primer iloc, fins ara totes les nostres publicacions han estat editades
exelusivament en catala, perb en aquesta ocasió i per poder dur a teme I'objectiu
que pretenem, 6s a dir, connectar amb el wl.lectiu de persones que han estat mes
directament implicades, hem considerat que fer una traduceid al eastella facilitava
I'accés a I'anhlisi i ala valoracióper pande tots elsveins i veines que han panicipat
en aquest taller.

En segon lloc, perque pensem que no 6s solament el resulta1 d'una investigació realitzadaen grup, sin6 que a més el text de la Mana Jové esta elabora! de
forma que la lectura resuita engrescadora i &gil,i facilment el lector panicipa del
rime i l'espontaneitat de les inte~encions.
Hem respectat l'est~cturalinguística en tots els casos, si M hem normalilzat ortograficament tan1 el castellh com el catala emprat en el llenguatge
col.loquial propi d'aquest tipus de ueball.
Finalment, volem agrair sincerament la col.laboraci6 de tois els qui han fe1
possible la publicació. En primer lloc a la Marta Jove, historiadora que ha condui't
el treball; a l a ~ e r e s ~iméñez,
a
que ha estat una dinamiizadora constant, i als veins
i veines que m b activament han panicipat en el taller:
Amelia Romero
Antonio Martin
Cinta Forcadcll
Estcbana Jiménez
Francisco Javier Ruiz
J O SRuiz
~
José Luis Vicente
Juan Manuel Iglesias
Juani Fernández
M%ngelcs Díaz
Margarita Ruiz
Paqui Gómez
Tamb6 al Centre de Normalització Lingüística, pel seu supon tkcnic en les
correccions; a la Montserrat Solanes, perla seva desinteressada col.laboraci6 en la
traducció al castella; a d'altres persones que amb els seus coneixements i esfon;
l'han enriquit, i a les intitucions per posar els mitjans econbmics perque aquesta
experienciaes ponés a terme, desd'unaprimera etapaenlaquela Fundació Serveis
de Cultura Popular i el Centre dHistoria Contemporhia de Catalunya vam creure
en la idea, fins ala Direcció Generald' Acció Cívicade la Generalitat que ha ajudat
a financar-la.
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