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Com tots sabem i vivim, ens trobem en moments difícils. L’anterior Junta Directiva de l’AAV va
acabar recentment el seu mandat sense que a la darrera assemblea es presentés una candidatura per a
la successió. A hores d’ara, hem conformat una nova
Junta, que ja coneixeu, no solament per omplir un
buit sinó per continuar lluitant, dia a dia, per la dignitat, el present i el futur de la nostra professió, sempre
evolucionant i millorant.

per a una associació amb una història breu però intensa. Així, ens preocupa en primer lloc consolidar la
mateixa AAV a nivell institucional com també continuar els projectes que han vingut funcionant bé, com
ara aquest mateix Butlletí, la Revista, la web o els
convenis signats. També hem fet algunes primeres
intervencions públiques en temes que estimem importants, com ara la situació del personal o l’estat
d’informatització dels Arxius Valencians.

A l’assemblea convocada per al dia 25 d’abril
podrem contrastar la situació col·lectiva, parlamentar, refermar camins i/o obrir-ne d’altres nous. Així
mateix, esperem l’aprovació del que s’ha fet o la presentació d’una alternativa.

Tot alhora, però, caldrà repensar la nostra situació i el nostre futur, per a la qual cosa esperem
comptar amb la participació col·lectiva. Confiem que
l’enquesta que us hem fet arribar i la propera assemblea siguen instruments aprofitables per a treure
conclusions i noves idees valuoses.

En el breu període en que venim treballant,
hem intentat en primer lloc constituir un equip ben
conjuntat que puga afrontar els nombrosos reptes

La vostra Junta Directiva, març de 2012

Raquel Ferrero i Gandia
Antropòloga - Museu Valencià d’Etnologia
Diputació de València
La disciplina antropològica sosté que el significat profund dels
esdeveniments radica sobretot en els propis actors socials. Les seues
investigacions qualitatives mostren com, enfocant les formes de la
vida quotidiana, es pot aconseguir una interpretació més complexa de
la realitat social. En aquesta mateixa línia, deia Umberto Eco que la
certesa científica està composta per lleis i hipòtesis, però que la certesa social es nodreix de significats. Aquests significats són els que
interessen a l’equip de l’Arxiu de la Memòria Oral Valenciana-Museu

de la Paraula.
L’Arxiu de la Memòria Oral Valenciana-Museu
de la Paraula www.museudelaparaula.es és un projecte d’investigació del Museu Valencià d’Etnologia,
pertanyent a la Diputació de València. El seu objectiu
fonamental consisteix en la creació d’un banc de dades biogràfiques que recopile, conserve, investigue i
difonga testimonis orals sobre la realitat sociocultural
dels valencians i valencianes protagonistes del segle
XX. L’Arxiu de la Memòria Oral Valenciana-Museu
de la Paraula es basteix així dels llocs del record.
Mitjançant entrevistes a persones nascudes majoritàriament abans de la Guerra Civil Espanyola, sabers privats, vida quotidiana, individu, grup i cultura

es van trenant, des de la memòria i gràcies a ella,
oferint-nos l’herència cultural i les pràctiques socials
més significatives del segle passat.
El projecte és un arxiu de dades biogràfiques
que va més enllà de la simple recol·lecció. En l’Arxiu
de la Memòria Oral Valenciana-Museu de la Paraula intentem no simplificar als subjectes en individus i
no diluir el seu discurs en opinió, ja que encara que
les trajectòries vitals de les persones no són la Història, són història que cal considerar. Què s’ha fet,
com s’ha fet i per què s’ha fet el que s’ha fet, són les

grans preguntes de l’Arxiu de la Memòria Oral Valenciana-Museu de la Paraula. Aquesta experiència de
vida és la llavor del projecte. Les experiències vitals
i les rememoracions que poden tindre interés comú
són l’eix central d’aquest arxiu. Tota vida és digna de
ser contada, perquè tota persona és font de coneixement i experiència. Aquesta és la certesa que orienta
el nostre treball.
Atresorem al voltant de 350 relats de vida. Iniciàrem el treball de camp l’any 2002 i en 2011 ho publicàvem en línia. Les entrevistes estan registrades
en format audiovisual, transcrites, indexades i disponibles per a la seua consulta en Internet. Els relats
recorren el cicle vital de les persones entrevistades

i alguns d’ells estan inscrits en projectes específics
que hem anat treballant des del Museu Valencià
d’Etnologia al llarg d’aquests anys. Alguns d’aquests
projectes d’investigació són:
- Bandes de música i vida associativa.
- Manifestacions religioses: els baptistes de Xàtiva.
- Dones treballadores en la indústria del joguet.
- L’horta i la marjal.
- Pràctiques i representacions socioculturals sobre el
naixement.
- Família troncal i sistema d’herència.

- La “Riuà” de 1957.
- Pobles abandonats. Pobles en la memòria.
- Valencians i valencianes a Xile i Argentina.
- Vela Llatina: navegació tradicional en l’Albufera de
València.

amb experts informàtics. Fruit d’aquesta col·laboració
s’ha creat l’aplicació de codi obert Dédalo: plataforma de programari lliure per a la gestió de patrimoni
immaterial. Aquesta plataforma està accessible en
www.fmomo.org.

En l’Arxiu de la Memòria Oral Valenciana-Museu de la Paraula conflueixen quatre grans àmbits
de treball que tradicionalment han existit en paral·lel:
els relats de vida, la museologia, el patrimoni immaterial i les noves tecnologies. Així, hem entés els
relats de vida (la memòria oral) com a patrimoni immaterial, accentuant l’interés per les persones, pels
seus coneixements, expressions i habilitats i els hem
donat projecció desenvolupant-los des d’un museu
d’etnologia, amb mirada a l’exterior gràcies a les noves tecnologies.

La plataforma pública, www.museudelaparaula.es és la que poden utilitzar les persones interessades a consultar els nostres fons. La nostra
Web intenta que els continguts siguen accessibles
al nombre més gran possible d’usuaris. És per això
que l’accés és lliure i obert. Hem apostat per un disseny interactiu que va més enllà del simple aparador. No és una pàgina descriptiva del que hi ha o del
que fem, ni un catàleg de col·leccions, sinó que és
el que hi ha en accés lliure i obert. Hem treballat per
a transformar els relats biogràfics en informació que
servisca per a usos pedagògics, culturals, socials, investigadors, etc. Precisament perquè ens interessa
moltíssim la difusió, no hi ha un públic diana a qui
estiga adreçat l’Arxiu de la Memòria Oral ValencianaMuseu de la Paraula, però, sens dubte, les persones
amb inquietuds investigadores trobaran la pàgina interessant.

El portal de l’Arxiu de la Memòria Oral Valenciana-Museu de la Paraula es compon de dues plataformes de treball i consulta en línia. Una privada
(sistema de gestió1) i una altra pública (sistema de
consulta). La privada és la que utilitzem les persones que treballem en el Museu Valencià d’Etnologia
per catalogar i administrar, a través d’uns protocols
definits, totes les entrevistes que conformen els nostres fons. Aquesta plataforma ha estat dissenyada
des del Museu Valencià d’Etnologia, en col·laboració
1
Trobareu l’explicació del sistema de gestió a: FERRERO I GANDIA, RAQUEL (2010) “El sistema de gestió,
consulta i difusió de les entrevistes de l’Arxiu de la Memòria
Oral Valenciana-Museu de la Paraula”. En: Català Viúdez,
Manel (coord.). Metodologia de recerca etnològica. Barcelona. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació, (Materials d’Etnologia de Catalunya; 3).

A més de continuar treballant amb la memòria
i per a la memòria, la nostra voluntat se centra ara en
actuar com a connectors de memòria oral al territori
valencià. El Museu Valencià d’Etnologia pretén habilitar un espai de trobada per a aquells testimonis
dispersos, arreplegats per institucions, col·lectius,
associacions o particulars. El nostre museu aspira a
millorar la conservació i difusió de tots aquests materials, de gran valor per al coneixement de la realitat
sociocultural valenciana del passat segle.

Rosa Seser i Lídia Peris
Arxiu Municipal de Dénia
Transcorreguts cinc anys de la posada en
funcionament del projecte “Busca els teus avantpassats”, és moment de fer memòria i balanç del que és
i ha esdevingut com a element innovador en el món
dels arxius.
El que va ser durant molt de temps un projecte que s’anava elaborant conforme la feina quotidiana ens deixava, és actualment un servei permanent

de l’Arxiu Municipal de Dénia que permet accedir de
forma senzilla a la informació dels llibres parroquials,
digitalitzats, amb la finalitat de realitzar recerques genealògiques o per a la investigació.
Abans d’iniciar el projecte ja ens arribaven
sol·licituds d’informació sobre avantpassats per diferents vies. Existia i existeix un interés social que va
en augment, sols cal veure notícies i reportatges de

premsa sobre el tema. Les circumstàncies van fer,
prèvia signatura d’un conveni, que l’Arxiu de Dénia
poguera obtenir la informació dels llibres parroquials
de l´església de Nostra Senyora de l’Assumpció.
S’obria la possibilitat de donar a conèixer el fons i
fer-lo servir entre la població com a part implicada,
convertint-se al mateix temps en una eina de difu-

L’ era digital ha estat un element fonamental
per a dur a terme el projecte. Va haver una primera fase entre 2001-2002 en que es va microfilmar la
documentació. Però en 2004, aquells microfilms es
van digitalitzar per poder visualitzar-se per mig del
manejament del visor Minidoc, d’ús molt senzill. La
finalitat era la seva consulta tant per investigadors
com per públic en general, mitjançant dos ordinadors
instal·lats a la sala d’atenció al públic de l’Arxiu Municipal. D’aquesta manera es prevenia la conservació
dels llibres parroquials originals i d’altra es produïa
una descàrrega del compromís dels rectors que a
causa dels seus quefers diaris, no podien garantir ni
l’accés ni la vigilància del seu fons documental.
El total de llibres sacramentals digitalitzats és
de 49 volums: 21 Quinque Libri, anomenats així perquè cadascun recull els cinc sagraments, 13 llibres
de batejos, 3 llibres de matrimonis, 6 llibres de defuncions i un llibre sacramental de la Parròquia Castrense de Dénia sobre guarnició militar del Castell de
Dénia des de 1787 fins 1888.
La informació s’ofereix amb un límit de 100
anys d’antiguitat pel compliment de la Llei 15/1999
de Protecció de Dades de Caràcter Personal. De moment, comprén la documentació des de l’any 1557
a l’any 1900 i la intenció és anar afegint nous registres més contemporanis. La documentació del s.XIX
de 1804 fins 1900, la més consultada, disposa dels
seus propis índexs de naixements, matrimonis i defuncions. Aquests índexs presenten una ordenació
alfabètica i cronològica molt adequada per a facilitar
la recerca, en els quals es dóna la referència del foli
on es troba la persona que busquem.

sió i dinamització de l’Arxiu, institució desconeguda
per a molts ciutadans. Ara, amb el servei a l’abast de
tothom, persones que mai anirien a un arxiu contacten amb el món dels documents i investiguen la seva
pròpia història, la de la seva família.

Per a la documentació més antiga, que no
tenia cap instrument de recerca i localització de les
actes parroquials varem preparar una base de dades
amb el programa Acces que anomenem FAMÍLIES
DE DÉNIA. De moment inclou registres de l’any 1700
al 1803, any que comencen els índexs parroquials.
També és va fer un buidatge d’informació de cada
partida amb el resultat de 17.252 registres informàtics que es corresponen a: 7013 registres de batejos, 1855 registres de matrimonis, 4621 registres de
defuncions i 3760 registres de defuncions d’albats.
La recerca en aquesta base de dades es realitza mitjançant sol·licitud i és el personal de l’Arxiu qui cerca
el noms que interessen i trau un informe imprés per
als usuaris. Es completa amb la realització de còpies

en paper de les actes sol·licitades pels interessats.
Des d’un principi ens adonarem que el servei
era pioner en la seva temàtica, els investigadors de
temes genealògics ens confirmaven com els únics
que teníem la documentació digitalitzada i de fet, en
la presentació del projecte a la premsa, els mitjans
de comunicació mostraren un gran interés i ho donaren a conéixer com un fet únic i nou. Es va preparar
un fullet explicatiu i una conferència i taula redona
d’iniciació a la genealogia a càrrec de Joan Francesc
Pi i Aparisi, aleshores president de l’Associació Valenciana de Genealogia i Heràldica on va ensenyar
els rudiments per elaborar un arbre genealògic, els
programes informàtics existents per a la seva realització i altres dubtes plantejats pel públic, el lloc estava de gom a gom, fet que demostrava les nostres expectatives sobre
l’interés de la
gent per aquest
tema. Amb el
temps diferents
col·lectius
no
s’han oblidat del
servei, des del
món de la festa
ens sol·licitaren
l’elaboració
d’articles per a
llibres de festes
que
versaren
sobre el seu
funcionament,
així com la invitació de l’Arxiu
Històric Provincial d’Alacant a participar en les “Jornades de Dinamització d’Arxius” celebrades en abril de 2011 on
explicarem a altres arxivers de la província com funcionava el servei des de la vessant de la difusió.
En quant als resultats, a nivell de consultes
d’usuaris, s’ha obtingut una gran acceptació. Des
de maig del 2006, moment de la presentació, fins
a finals del mateix any, es van efectuar més de 70
sol·licituds que van ser investigades i finalitzades.
Des d’aleshores es manté una mitjana de 60 a 70
sol·licituds per any que en gran mesura provenen de
veïns de Dénia i de la comarca de la Marina Alta. Cal
destacar per la seua importància les sol·licituds dels
residents en França, descendents d’aquells deniers

que sobre tot a finals del segle XIX i principis del XX
van emigrar a Alger i després de la descolonització
varen tornar a França.
El contacte de l’Arxiu amb aquests usuaris, diguem no professionals de la investigació, ens ha permés relacionar-nos més directament amb el conjunt
de la població. Des de la perspectiva d’aconseguir
més materials per a l’arxiu aquesta experiència ha
resultat també positiva ja que ens ha facilitat l’accés
a documentació de particulars i hem pogut incorporar
còpies i originals de fotografies interessants sobre
paisatges, llocs, festes o costums, testimonis imprescindibles de la història de Dénia.
L’esforç en personal i temps ha sigut important però estem satisfets perquè hem creat un servei
permanent amb
dos vessants
d’ús; per una
banda serveix
per a la investigació amb múltiples
aplicacions: història
en
general,
l´estructura familiar, la demografia històrica,
la filologia des
del punt de vista onomàstic,
topogràfic,
la
història de la
medicina, etc ;
per altra banda
ens ha permés apropar-nos als ciutadans que amb
la recerca de les seues famílies venen a l´Arxiu,
valoren el treball de la investigació, descobreixen
la importància dels documents i la necessitat de la
conservació i custòdia del patrimoni documental. Per
tot açò seguirem oferint els nostres serveis i promocionarem uns arxius oberts als ciutadans, centres
d’intercanvi cultural i en última instància garants dels
drets constitucionals.

			

L’interès pels escrits de memòria personal en
els territoris de parla catalana per part dels investigadors és un fet des de fa uns anys: si bé és cert que,
des del segle XIX, s’han anat publicant i estudiant
aquests escrits, en les darreres dècades han augmentat considerablement les edicions i els treballs
que se n’ocupen. A finals de l’any 2011 s’obria al públic, coincidint amb la celebració del “Congrés Internacional Construcció i projecció de la memòria personal a l’època moderna” (Barcelona, Institut d’Estudis
Catalans), l’Arxiu de la Memòria Personal, una base
de dades pensada com a plataforma per recollir els
escrits personals (dietaris, memòries, autobiografies,
etc.) dels territoris de parla catalana, des de l’edat
mitjana fins al segle XIX.
El projecte Arxiu de la Memòria Personal, que
s’allotja al portal www.memoriapersonal.eu, parteix
d’una recerca duta a terme els últims cinc anys per
un grup d’historiadors i filòlegs vinculats a diverses
institucions i centres de recerca de l’àrea lingüística
catalana (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de València, Universitat de Girona, Universitat de Perpinyà-Via Domitia, Instituto de Estudios
Altoaragoneses, etc.). Liderat pel Grup de Recerca
Manuscrits del Departament d’Història Moderna i
Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona i impulsat per Antoni Simon i Oscar Jané, director i coordinador del projecte respectivament, el projecte tecnològic s’ha dut a terme amb la col·laboració
de la Universitat Oberta de Catalunya i LletrA, de la
mà de Teresa Fèrriz.
La memorialística catalana és rica, quantitativament i qualitativa, i emergeix paral·lelament a altres
territoris europeus que es caracteritzen per tenir un
nodrit corpus de literatura personal. Al nord d’Itàlia,
França, Anglaterra o Holanda, el nombre de textos

Eulàlia Miralles
Universitat de València

personals creix substancialment en l’època moderna, com passa en els territoris de parla catalana. Segons el que sabem fins ara, la majoria dels textos
es localitzen històricament a la zona de la Catalunya
Vella, més que no pas al sud del Principat, el País
Valencià, les Illes Balears o Andorra, i són d’àmbit
rural. La llengua vehicular de la memorialística és generalment el català, tot i que en funció dels territoris i
de les èpoques trobem memòries, dietaris, llibres de
família, etc., escrits en castellà; molt més eventualment, els memorialistes fan servir el llatí. Delimitar el
gènere, explicar què és la memorialística, es fa especialment complicat, perquè tot i que l’home ha tingut
sempre la necessitat de deixar memòria per escrit,
des de l’antiguitat, les memòries no esdevenen un
gènere literari definit fins a mitjans segle XIX; amb
tot, hi ha una sèrie de trets que caracteritzen aquests
escrits: són habitualment textos en primera persona,
en què l’autor narra des d’un punt de vista, per norma general subjectiu, les pròpies vivències, escrits
per a l’esfera privada i que no pensen en superar-la.
Estudiar aquests textos, posar-los a l’abast de tots
els investigadors (i curiosos) interessats, era un repte que tard o d’hora s’havia de dur a terme i que ara,
finalment, es veu materialitzat.
La posada en marxa del portal Arxiu de la
Memòria Personal permet fer visible una quantitat

notable de material que es troba dispersa en arxius i
biblioteques, públics i privats, de tots els territoris catalans, espanyols i de l’estranger; part dels textos es
poden consultar, complets, digitalitzats. L’interessat
en aquests escrits del jo hi pot trobar dades relatives
al llibre com a entitat física que suporta el manuscrit,
el fons on es pot consultar, la temàtica dels textos,
dades sobre el context històric i geogràfic, i sobre
l’autor, i una bibliografia documental i temàtica completa.
Però no es tracta només d’ensenyar, de fer
visible els textos coneguts fins ara, sinó de servir

com a punt de trobada i plataforma, de convidar
tots els interessats en la matèria, tots aquells que
disposen de material, d’escrits del jo, o d’una xarxa
de col·laboradors com ara les institucions locals (en
aquest sentit cal remarcar que la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner recolzen la iniciativa), a participar-hi.
És per aquesta raó que, des del projecte, es busca i
es promou que s’hi adhereixin com més institucions
i investigadors, d’arreu dels territoris de parla catalana, perquè en la feina de donar a conéixer la nostra
memorialística és imprescindible la col·laboració de
tots.

			

Certificat digital, arxiu electrònic, Codi de
Validació, seu electrònica, reenginyeria de procediments, normalització de formularis, etc. Si ens pregunten, tots, o quasi tots, podríem relacionar aquests
termes amb l’administració electrònica, donar-ne
una explicació somera del seu significat i, fins i tot,
hi haurà qui puga ampliar el camp semàntic però, sabem realment de què estem parlant? Podríem definir
exactament què és l’administració electrònica i quin
el seu abast? Hem assistit a molts cursos, jornades
i conferències que tractaven aspectes atòmics del
mateix ens, de tal manera que, de tant centrar-nos
en les diferents branques de l’arbre, havíem arribat a
perdre un poc de vista l’altre al que havíem pujat.
Aprofitant la celebració de la Junta General
de socis, l’Associació d’Arxivers va programar un
curs en la Universitat de València el que tots els as-

Inés Coronel
Arxiu Municipal de Gandia

sistents, no sols arxivers, sinó també companys fedataris, informàtics o tramitadors municipals, varem
descendir fins a la base per poder entendre, d’una
manera molt més nítida, els principis fonamentals de
l’Administració electrònica, la normativa que la regula, els mecanismes que donen garanties a la signatura electrònica, la plataforma que la Diputació posa
a disposició dels municipis, etc.
Juan Pablo Peñarrubia va resultar ser un
magnífic guia en el viatge al començament ja que, tot
sol, va aconseguir donar tres esplèndides sessions
sense que la sensació fos de pesadesa o saturació.
Definitivament, fan falta més cursos com
aquest, esdevenen la millor manera de comprendre
un fenomen que ens absorbeix, un futur que ja és
present.

BOE

Resolució de 7 de febrer de 2012, de l’Institut Nacional d’Administració Pública, per la qual es convoquen activitats formatives en matèria d’administració
electrònica, per als mesos de març i abril de 2012
(BOE de 14/02/2012).
DOCV
Resolució de 27 de desembre de 2011, de la Directora General de Tecnologies de la Informació de la
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per
la qual es fa pública la desena relació d’adhesions
acceptades de conformitat, d’entitats locals de la Comunitat Valenciana al conveni marc de col·laboració
entre la Generalitat, les diputacions provincials i la
Federació Valenciana de Municipis y Províncies, en
matèria d’administració electrònica a l’àmbit de la
Comunitat Valenciana. (DOCV de 12/01/2012)
BOP València
Ordenança municipal reguladora de l’ús de
l’administració electrònica:
Ajuntament d’El Palomar (BOP de 28/03/2012).
Ajuntament de Marines (BOP de 10/02/2012).
BOP Alacant
Ordenança municipal reguladora de l’ús de
l’administració electrònica:
Ajuntament de Benejússer (BOP de 08/03/2012).
Ajuntament de Benitatxell (BOP de 22/02/2012).
Ajuntament de Hondón de las Nieves (BOP de
30/01/2012).
Ajuntament de Jacarilla (BOP de 08/02/2012).
Ajuntament de Villena (BOP de 19/01/2012).
Aprovació definitiva del Reglament de l’Arxiu Municipal de Calp (BOP de 01/02/2012).

BOP Castelló
Ajuntament de La Torre d’En Domenech (BOP de
24/03/2012).
Ajuntament de Montán (BOP de 17/03/2012).
Ajuntament de Pavias (BOP de 17/03/2012).
Ajuntament de Pueblas de Arenoso (BOP de
17/03/2012).
Ajuntament d’Atzaneta del Maestrat (BOP de
15/03/2012).
Ajuntament de Higueras (BOP de 15/03/2012).
Ajuntament de Toràs (BOP de 13/03/2012).
Ajuntament de Torreblanca (BOP de 06/03/2012).
Ajuntament de Teresa (BOP de 03/03/2012).
Ajuntament de Sant Mateu (BOP de 25/02/2012).
Ajuntament de Càlig (BOP de 23/02/2012).
Ajuntament de Vilanova d’Alcolea (BOP de
14/02/2012).
Ajuntament de Borriol (BOP de 09/02/2012).
Ajuntament de Castellfort (BOP de 07/02/2012).
Ajuntament d’Onda (BOP de 04/02/2012).
Ajuntament de Geldo (BOP de 02/02/2012).
Ajuntament d’Artana (BOP de 12/01/2012).
Ajuntament d’Alcalà de Xivert (BOP de 03/01/2012).
Vegeu també:
Avantprojecte de llei de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern
http://www.leydetransparencia.gob.es/index.htm

Insert coin
Altra cosa no, però el que és festa, oci, joc,
apostes, vicis i demés (menesters, tot siga dit) sí que
ens agrada i sí que li donem prioritat, per damunt
inclòs de l’altura permesa de construcció o del vol
de les espècies protegides de les zones en les que
es planteja esta idiotà. Crec que la idea del projecte Eurovegas haurà vingut al adonar-se de totes les
monedes que s’ha trobat l’empresa Odissey i que
algú ja estarà pensant en tirar-les a una màquina escurabutxaques...

a esta situació). Per altra banda, agraïr i felicitar a
l’arxiu de la marina, així com als altres centres implicats, per la seua tasca en la recuperació d’aquesta
part del nostre patrimoni; tasca sense la qual no haguéssim tingut totes eixes monedes per fer “insert
coin”.
Nuestra Señora de las Vegas.

Des d’aquesta crítica, voldria deixar clar la
importància de la cultura i investigació com a eixida
de la crisi versus el model capitalista que topa ja, fins
i tot, en les barreres de la natura (i que ens ha portat
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