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Editorial
int anys no passen deba-
des. Aquesta manera de parlar
pot connotar una lamentació
pel deteriorament que provo-
ca el pas del temps o, pel con-

trari, pot significar que s'hi ha sabut aprofitar,
que hem après de l'experiència.

La nostra revista, ALL-I-OLI, Quaderns
de l'Ensenyament del País Valencià, compleix
ara 20 anys i gaudeix d'una salut excel·lent, no
ha faltat mai a la cita amb els seus lectors; manté
el compromís amb els treballadors i treballado-
res, la renovació pedagògica i la democratitza-
ció de l'ensenyament; continua contribuint a la
recuperació nacional del nostre poble i a la nor-
malització de la nostra llengua, tal i com ens
vam proposar de fer en octubre de 1979.
Només la revista Saó ens ha precedit en la dura-
da d'eixa fidelitat amb els lectors i la societat
valenciana.Tot un honor per a nosaltres. De fet,
qui vulga saber o recordar el que ha passat a
l'ensenyament al llarg dels últims 20 anys
només hauria de tenir a l'abast una col·lecció
dels 165 números que s'han editat d'ALL-I-OIX
Hem entrat al nostre arxiu de premsa amb la
finalitat d'apuntalar la memòria i hem ensope-
gat amb el present: jquantes idees enlairades
ahir suren en la quotidianitat més actual! No ens
mena la nostàlgia, per dolça que puga semblar,
sinó el desig de coneixement, perquè encertar
en el present té molt a veure amb el retroba-
ment i l'aprenentatge del passat. Al llarg del
temps, les pàgines d'ALL-I-OU han allotjat testi-
monis personals ben interessants
(Joan Fuster, Enric Valor, Manuel
Sanchis Guarner, Quico Mira, Josep
Vicent Marqués, Vicent Ventura...)
que han tramés els seus destinataris
incomptables propostes col·lecti-
ves i s'han rebel·lat contra la medio-
critat i no poques injustícies. N'hem
reviscolat una mostra, necessària-
ment limitada, que en cap cas és un
greuge per ningú, sinó un homenat-
ge a totes les persones que ens han
regalat les seues idees.

Aquestes planes han servit
també per impulsar campanyes tan
diverses com ara el valor de la inter-
culturalitat a l'ensenyament o la
denúncia pels parallamps radioac-
tius instal·lats a les escoles. I algunes
curiositats també s'hi poden trobar;
darrerament, hem ressenyat llibres
sobre temes del nostre entorn cul-

tural i lingüístic, quan abans fèiem fitxes orto-
gràfiques. Els temps canvien, afortunadament.

ALL-I-OLI ha complit una funció clau de qual-
sevol activitat humana: difondre informació i pre-
sentar a la societat una definició del col·lectiu.
Compartir la informació és condició necessària
per crear opinió i prendre decisions. En aquest
sentit, ALL-I-OLI és l'instrument més eficaç i que
millor representa el tarannà participatiu de
l'STEPV-Iv. I aquesta continua sent, després de
dues dècades, la nostra principal preocupació:
arribar i esdevindre una referència útil per als
lectors, arribar cada vegada
millor i a més persones. "ALL·l-OLI ÉS

Estem treballant de
valent per obrir un gran futur
a la nostra revista. Ara es
couen a la Redacció els canvis
que es traduiran al llarg del
pròxim any tant en formats
com en continguts. Tot serà
possible perquè als companys
i companyes que han cons-
truït cada número amb el seus ^^^^^^^
articles i col·laboracions se
n'han sumat de nous amb els coneixements i
l'experiència, i sobretot amb la il·lusió, necessa-
ris per fer les coses una mica millor cada dia i
amb la dignitat que demanen els nous temps.
Però, sobretot, són els més d'onze ,mil subs-
criptors actuals els que ens empenyen a apos-
tar fort i continuar endavant. No cap una millor
motivació.

l'instrument més eficaç i
que millor representa

el tarannà
participatiu de

l'STEPV-IU."
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All-i-Oli

bona inversió
Conversa amb Jaume Munoz i Joan Blanco, ex-directors

RAFA MIRALLES

Al voltant d'una taula de la seu sindical de València Jaume Munoz i Joan Blanco, els dos primers direc-
tors d'aquesta revista, han acceptat la invitació per a rememorar algunes fites de la seua gestió. En
menys d'una hora, han estat capaços de rescatar de la memòria moltes de les dificultats i els reptes que
va suposar en altres temps garantir l'eixida d'unes planes que ja són habituals per a la vida sindical. En
un ambient relaxat, davant d'exemplars diversos extrets de l'arxiu, reflexionen sobre el que ja és una
part inseparable del patrimoni de l'STEPV-Iv. El repàs que fan als objectius inicials de la publicació i als
successius canvis que va sofrir, els fa entrar en detalls i anècdotes que ajudaran molts a comprendre
millor la història recent de l'educació i el sindicalisme de l'ensenyament en aquest País.

iQuin és el plantejament que es fa
en 1979 per treure la revista?

Jaume Munoz. Abans d'ALL-I-OLI ja
editàvem uns Fulls Informatius, que
tenien uns continguts molt semblants,
encara que alguns d'ells eren monogrà-
fics i van tindré molt de ressò. Allò sí que
era una faenassa, perquè els mateixos
que ho escrivíem ho ciclostilàvem, ho
grapàvem i ho repartíem a les assemble-
es i als centres; era una bogeria. Quan es

va plantejar per primera vegada fer una
publicació vam treure dos o tres fulls
amb motiu del conflicte de l'escola
Pegaso, a Madrid.

^Existien moltes dificultats?
J.M. Encara que semble mentida, el

més difícil va ser escriure la primera
pàgina del número zero, explicant per
què batejàvem la revista com ALL-I-OLI,
perquè potser costaria d'entendre.

Estàvem a una reunió a Gandia i Elvira
Mondragón va ser, crec que amb Baltasar
Vives, l'artífex de la proposta. El disseny
de la revista i la capçalera, que encara es
conserva, és original d'un creatiu reco-
negut com Francesc Jarque, i la part grà-
fica dels primers exemplars déu molt als
esforços de Ximo Urena. Alguns volíem
que el nom de la capçalera fóra més
homologable. Perquè, clar, aconseguir
publicitat per a una capçalera amb un
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nom com ALL-I-OLI era una cosa absolu-
tament demencial.

Joan Blanco. Ací està el número
zero. Mira l'explicació que dóna l'edito-
rial ai que et refereixes:
"Si cal buscar-li alguna
significació [al nom
d'ALL-I-OLI] és el de la
intenció contundent de
deixar-se de formalis-
mes, retòrica i elucubra-
cions per anar a la reali-
tat viva, a l'experiència
constatada i a l'acció
ferma i estudiada".
(Rialles.)

"El primer ALL-l-OLl
es va presentar amb
molt d'èxit coincidint

amb l'Aplec del 9
d'Octubre/'

morzar unes coques de dacsa. Ens ho
preníem com si fórem periodistes de
veres. Es repartia la íàena en un ambient
d'autèntica camaraderia. Sabies que, a

banda del treball, t'ho
anaves a passar bé.
Amb el temps, però,
eixe hàbit es va per-
dre.

£Com va ser rebut el primer núme-
ro?

J.M. El primer ALL-I-OLI es va presen-
tar públicament i amb molt d'èxit coin-
cidint amb la celebració de l'Aplec del 9
d'Octubre a la plaça de bous de València.
En vam vendre molts exemplars.

Feu un exercici de repàs als contin-
guts de les seccions de la primera
etapa.

J.M. Hi havia uns criteris molt
amples, però volíem una revista accessi-
ble, no recarregada d'articles de fons. La
secció Corresponsals, per exemple, res-
ponia a un objectiu evident, donar-li pro-
tagonisme a les comarques. Els que més
escrivien eren Manolo Civera, del Camp
de Morvedre, i el malograt Melchor
Botella, d'Elx. Vidas Ejemplares tenia un
to més literari i es comentava en clau
irònica la vida pública de personatges
d'actualitat. En pla revival estaven Això
era... o El raconet,una secció de jocs.La
meua comarca i Anem d'excursió per-
metien organitzar i realitzar una excursió
mensual. Se'n van fer a la Vall d'Albaida, a
la Safor, a l'Alcoià, a les quals, per cert, no
hi vaig poder anar. Això sí que era una
idea bona, perquè el problema d'aquest
País és que la gent no se'l coneix. Jo
aposte perquè recupereu aquest secció.
D'altra banda, Història urbana era un
espai per repassar un poc de geografia, i
Millorem el llenguatge el consumien
textos d'Enric Valor i de Carles Salvador.

.jCom treballàveu?
J.M. Doncs, molt bé.Al principi, com

deia adés, es volia fer una cosa molt
seriosa, amb les reunions preceptives del
Consell de Redacció. De fet, el Consell
que consta als primers números, amb
Ismael Blasco, Paco Moreno, Ximo
Urerïa, Pedró Olivares, Melchor Botella,
Empar Aloi i Zequi Castellano, entre d'al-
tres, es reunia els dissabtes, normalment
a la platja de Bellreguard, després d'es-

Una faena que fèieu
sense ordinadors.

J.M. És clar, escriví-
em a màquina i cadas-
cú ho feia amb un apa-

^̂ •̂•••1 rell diferent. Maquetar-
ho després era una

autèntica odissea.
J.B. I les portades anaven en letraset.

La revolució més gran va vindré quan
vam comprar una màquina elèctrica, que
ara encara és a la seu
de Gandia. Era una
màquina que duia tres
margarides i això ens
permítia escriure amb
més d'un tipus de lle-
tra. Totes les publica-
cions de la vaga del
1988 les vam fer amb
aquella màquina.

J.M. il què em dius
d'aquesta portada, amb
l'ou i el text d'Escola
Pública en letrasefí
Vam haver de fer una
sessió de fotos amb
l'ou. En aquella època,
fer portades mínima-
ment creatives ens
duia molta feina.

ïEs va discutir la llen-
gua en què s'havia
d'escriure la revista?

J.M. La llengua va
anar definint-se en la
pràctica. De fet, l'únic
que anava bilingüe era
l'editorial. La resta de
la revista s'escrivia
bàsicament en valen-
cià.

J.B. Però hi havia
presència del castellà.
També traduíem molts
articles, després de demanar permís als
autors. En general, no ha hagut mai una
postura molt estricta sobre la llengua de
la revista.

il·li ha algun tema que vau treballar
amb profunditat?

J.M. N'hi ha molts, i alguns no han
perdut vigència. És el cas de l'ensenya-

ment de la religió a l'escola o el docu-
ment sobre drets i deures de l'alumnat.
ALL-I-OLI ha estat una molt bona inver-
sió.

Segur que vau deprendre molt.
J.M. Professionalment practicàvem

un periodisme d'anar per casa. La
maquetació era complicada, alguns
inclús escrivien a mà, i ens passàvem la
major part del temps a la impremta.
Fèiem més hores que Cascorro. El pro-
blema era moltes vegades les seccions,
perquè en ocasions els originals no ens
arribaven a temps i el procés es retarda-
va molt.

Els canvis de format de la publica-
ció, ia què van obeir?

J.B. El pas al format tabloide és degut
a que permetia penjar el periòdic als tau-

lers, era més barat i la impressió per rota-
tiva accelerava molt el procés. Recorde
que vam augmentar el format per a les
eleccions sindicals del 1987, i vam passar
a una periodicitat més curta, fins arribar
en un moment a tindré periodicitat set-
manal. El tabloide ens permetia fer més
agitació i arribar a més personal. ^Te'n
recordes dels cartells que vam editar
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Jaume Munoz (Bellreguard, 1950) va ser un actiu
sindicalista i el primer director d'ALL-I-OLI, fins 1989-
Mestre i llicenciat en Ciències de la Informació, es va
incorporar en 1989 a la primera plantilla de Ràdio 9,
on actualment treballa com a redactor dels informa-
tius. També col·labora com a columnista en el diari
Mediterràneo, de Castelló, i és membre de la Junta
Directiva de la Unió de Periodistes Valencians.

sobre la responsabilitat civil? «<I d'aquella
portada, també del 1987, que deia aüò de
"nos quieren chulear la democràcia",
amb la imatge de la sota de bastos? El pri-
mer canvi de format, previ al tabloide,
obeïa també a raons polítiques. S'havia
produït una ruptura a la Confederació, la
UCSTE, i hi havia un desencís després de
les primeres accions del Govern del
PSOE. És una etapa de forta davallada en
la participació a tots els moviments
socials. Aquell ALL·I-OU juga un paper
fonamental, perquè, a pesar del seu escàs
nombre de pàgines, manté una periodi-
citat quinzenal. Al sindicat es produeix
una certa indefmició amb un procés
important de debat, amb aquell III

Congrés, i la revista esdevé el fil conduc-
tor que permet l'arribada permanent de
les posicions sindicals a tots els centres.
ALL-I-OLI enllaça el que és l'últim
moment fort de participació, fins el
1982, amb la recomposició que es pro-
dueix arran de les primeres eleccions
sindicals del 1987. En moments d'indefï-
nició, en perdre la iniciativa,ALL-I-OLI va
permetre el manteniment d'una posició,
gràcies al treball fonamental de Pere
Boluda i de Jaume Munoz. ALL·I-OU va
servir per cohesionar el sindicat.

^Recordeu algun conflicte?
J.B. Home, alguna vegada venien

alguns companys d'Alacant a demanar-

nos explicacions de per què havíem
publicat un article sobre els interins,
però la veritat és que no va ser res impor-
tant. Podia aparèixer algim problemeta,
però sense trascendència.

J.M. En cap moment se'ns va plante-
jar cap problema sobre els continguts
d'ALL-I-OLI, que haguera sigut una cosa
normal.

Però, <la gent ho llegia?
J.M. Sí que ho llegia, sí. Recorde una

ocasió que José Manuel Grima, un com-
pany de la Vega Baixa, en un dels
moments crítics del sindicat, va contes-
tar, quan li van preguntar sobre què
pensava l'STEPV d'un determinat

Joan Blanco (Ciudad Real, 1956) va estar al front de la
revista entre 1989 i 1995. Mestre i llicenciat en
Ciències de l'Educació, es va avesar en el metall, la
construcció i la Ford abans d'incorporar-se al món
educatiu. Sindicalista veterà, va fer els seus primers
treballs com a redactor juvenil en distintes
publicacions de l'oposició antifranquista. Ara combina
el treball en ALL-I-OLI amb la docència al col·legi
públic Professor Ramiro Jover, de València.
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assumpte, responent que el sindicat
pensava justament el que apareixia a
ALL-I-OLI. I això ens va vindré molt bé,
sobretot quan vam haver de començat-
la negociació autonòmica. Potser abans
es llegia més que ara perquè hi havia
més mobilitzacions. Estem parlant
d'una època on no hi ha autonomia; es
quan es crea una Conselleria
d'Educació que comença a omplir-se de
competències. Els sindicats reaccionen
amb moltes mobilitzacions,! això fa que
la gent es preocupe de llegir.

.iRecordeu algun episodi especial?
J.B. L'anècdota, que encara em fa

riure quan l'evoque, la va protagonitzar
un company que acabava d'aílliar-se,
Vicent Monroig. Ens havia de dur
urgentment a la impremta uns originals
que ens faltaven per tancar un número.
Però s'hi va equivocar d'impremta, i
quan va entrar als altres tallers, mig ofe-
gat per la carrera, els va dir: "Vinc a dur-
vos l'ALL-ï-OLI". I un dels que estaven
allí, s'ho va agafar literalment lli va con-
testar: "Doncs a veure si demà véns més
prompte, que avui ja hem acabat d'es-
morzar".

J.M. Tu tens una memòria a prova de
bombes. Jo recorde que després de
registrar oficialment el nom de la cap-

çalera ens cridaven de tant en tant per
veure si donàvem permís per a utilitzar-
la. El primer recurs que vam presentar
va ser contra un lebeo que es deia "AH
Oli".

J.B. Jo podria explicar moltes coses
que tu m'has contat a mi i ja ni te'n
recordes.

J.M. Home, això segur.

Coincidint amb la marxa de Jaume
de la direcció, ALL-I-OLI experi-
menta uns canvis.

J.B. Efectivament, des d'aleshores
comptem amb una revista sindical que
fa més agitació, que impulsa i vertebra
més decididament l'acció sindical.
Abans ens havíem preocupat per reflec-
tir aspectes com la renovació pedagògi-
ca i les experiències perquè també hi
havia aquestes necessitats. Amb la crea-
ció dels Centres de Professors i les pri-
meres publicacions dels Moviments de
Renovació Pedagògica van perdre sentit
aquells espais.

J.M. És que, mirat des d'ara, no hi
havia cap sindicat que es plantejarà una
revista com la que nosaltres vam traure,
& sant de què? Abans comptàvem amb
molts estímuls per a reomplir les planes
d'aquella publicació. Actualment és
molt diferent, poden destapar-se els

concerts de Tarancón que heu denun-
ciat a l'anterior número, però les coses
han canviat molt.

Potser és un poc atrevit preguntar-
vos sí vau practicar alguna volta el
periodisme d'investigació.

J.B. Sí que hem fet periodisme d'in-
vestigació. En una ocasió vam alçar la
llebre per les instal·lacions de gas a les
escoles, després de l'accident
d'Ortuella, i vam estudiar molt detingu-
dament l'aplicació dei reglament sobre
aquestes instal·lacions als centres edu-
catius. Altre tema va ser el dels para-
llamps radioactius en 1986, a partir de
la denúncia que es va fer al col·legi Rei
En Jaume, de Xirivella. Vam estimular
una campanya de denúncia que va
aconseguir què es retiraren molts para-
llamps de les escoles i instituts.

J.M. Jo recorde quan treballava amb
nosaltres Pere Boluda, seria l'any 1985,
que vam ser portada al diari Noticias
al Dia perquè havíem fet una anàlisi
dels Pressupostos on es demostrava
amb un estudi: mòlt rigorós . .que les
transferències d!Edúcació: estaven mal
fetes. L'assumpte va provocar que ens
cridarà el propi conseller. És un model
de treball periodístic que caldria
reprendre. A
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l'any
que vam

16 de gener
EL XA DE L'IRAN ÉS
OBLIGAT A EXILIAR SE
El poble pren el carrer de la capital,
Teheran, en difondre's la notícia que
el xa ha abandonat el país. La seua
eixida es produeix després de mesos
de manifestacions multitudinàries
contra ei programa de modernització
del règim, que molts veien com un
intent d'occidentalitzat' el país.
L'oposició al xa està encapçalada pels

seguidors de i'aiatolà Khomeini, líder
religiós xiïta que viu exiliat a París.
Les revoltes han ocasionat molts
morts des que el xa, fa quatre mesos,
va imposar l'estat d'excepció. Avui,
mentre sonen els clàxons i els soldats
brandeixen flors en compte de
fusells, les masses enderroquen les
estàtues del xa i de son pare, que va
pujar al tron en 1925.

1 de març
UCD NO ACONSEGUEIX CAPI
TALITZAR LA GESTIÓ DEL
GOVERN
En les eleccions generals, la Unió de
Centre Democràtic (UCD) ha obtin-
gut un 34,3% dels vots, el PSOE un
30%, el PCE un 10,6% i Coalició
Democràtica un 5,8%, El Govern
d'Adolfo Suàrez pensava que la seua
actuació durant el període constitu-
cional li valdria la majoria absoluta i
poder governar amb tranquil.litat,
però els resultats li giren l'esquena.
L'abstenció del 32% de la població
amb dret a vot mostra la indiferència
d'una part de l'electorat sobre la polí-
tica del moment. El partit de Suàrez
queda estancat amb els mateixos
escons i no és capaç d'augmentar la
distància amb el PSOE. D'altra banda,

és remarcable el creixement de les
forces nacionalistes a Catalunya i al
País Basc, on la coalició Herri
Batasuna, pròxima a ETA, obté tres
diputats. El Partit Socialista
d'Andalusia també dóna la sorpresa
amb cinc escons.
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26 de març
EGIPTE I ISRAEL SIGNEN UN
TRACTAT DE PAU
Després dels acords de Camp David de
l'any passat, que van sentar les bases
per a solventar el conflicte de l'Orient
Mitjà, el president egipci, Sadat, i el pri-
mer ministre israelià, Begin, signen un
tractat de pau a la Casa Blanca. Però,
mentre que el president dels Estats
Units Jimmy Carter, anunciava exultant
que "ha arribat la pau", podien sentir-se
els crits dels manifestants que acusaven
Sadat de traïdor. El món àrab considera
l'acord com una total capitulació en la
qüestió de l'autonomia palestina.
Sembla probable que Egipte siga expul-
sat de la Lliga Àrab com a represàlia per
haver signat el tractat, que deixa sense
resoldre problemes com ara la situació
de Jerusalem, la península del Sinaí i el
futur de Cisjordània, ocupada per
Israel.

30 de març
UN ACCIDENT NUCLEAR ALS
ESTATS UNITS
PROVOCA LA FUGA DE
RADIOACTIVITAT
Dos dies després de l'accident nuclear
ocorregut a Harrisburgh, una nova ame-
naça esclata a la central Three Milè
Island, a l'estat nord-americà de
Pensilvània. Existeix el perill que puga

explotar una bombolla d'hidrogen en el
reactor avariat, el que faria desprendre
una gran quantitat de radiació.També és
possible que es produesca per accident
una fusió nuclear completa. Els experts
afirmen que la situació està controlada i
que per ara la fuga de radiació és míni-
ma.Tanmateix, l'interior del reactor està
molt contaminat i massa calent com per
acostar-s'hi. Pel moment, no s'ha decre-
tat l'evacuació, encara que s'ha aconse-
llat que se'n vagen de la zona els
xiquets i les embarassades. Sembla que
la vàlvula automàtica que controla el
pas del reactor de la Unitat 2 no va fun-
cionar correctament. Una successió d'e-
rrors humans i tècnics va agreujar el
problema i, quan els responsables s'hi
van adonar del que passava, les barres
d'urani estaven començant a fondre's, la
qual cosa ha provocat la fuga de gasos
radioactius.

19 d'abril
L'ESQUERRA GOVERNARÀ LES
PRINCIPALS CIUTATS
La constitució avui dels principals
ajuntaments de l'Estat no representa
cap motiu d'alegria per al Govern de
l'UCD. Les forces d'esquerra han obtin-
gut el 42,5% dels regidors dels ajunta-
ments i el 77% dels de les grans ciutats.
A més, el PSOE i el PCE han arribat a
un acord per a governar els municipis
on no compten amb majoria absoluta.

Ciutats com Madrid, Barcelona,
València, Saragossa, Màlaga, Valladolid i
Palma de Mallorca tindran alcalde
socialista.

4 de maig
ELS SANDINISTES
ORGANITZEN UN GOVERN
PROVISIONAL
El dictador nicaragüenc Anastasio
Somoza, derrotat pels guerrillers del
Front Sandinista d'Alliberament
Nacional (FSLN), ha fugit als Estats
Units amb 20 milions de dòlars de l'era-
ri públic. És el final d'una dinastia cruel
Í corrupta que s'ha omplit les butxa-
ques i no ha dubtat a assassinar els seus
opositors des que va arribar al poder en
1933. Entre 1977 i 1978, el règim somo-
cista va rebre una important ajuda mili-
tar nord-americana. Els sandinistes, nom
que adopten els rebels en record del
general Augusto Sandino, líder revolu-
cionari assassinat en 1934 per Somoza,
comencen a organitzar un govern pro-
visional de coalició, que haurà d'encarar
els grans problemes d'un país devastat
per la guerra civil i ofegat per un deute
extern d'uns 1.500 milions de dòlars. El
període final de la lluita contra Somoza
ha costat al país 200.000 morts, 600.000
persones amb les cases destruïdes i més
de 250.000 refugiats als països veïns. El
FSLN obri una etapa històrica a
Nicaragua.
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25 de juny
UN JOVE TREBALLADOR ÉS
MORT PER LA POLICIA A
VALÈNCIA
Valentín Gonzàlez, un valencià que
treballa com a descarregador al mer-
cat d'Abastos, és mort per l'impacte a
boca de canó d'una pilota de goma
disparada per la Policia. Els grisos des-
allotgen sense miraments la concen-
tració en què participava el jove, un
piquet de treballadors en vaga con-
centrat de manera pacífica a la porta
del mercat. En conèixer la seua mort,
tot Torrent i molts polígons indus-
trials dels voltants es paralitzen. El dia
del soterrar, una impressionant mani-
festació de cent mil valencians i
valencianes acompanya el fèretre de
Valentín Gonzàlez, cobert per la ban-
dera de la CNT. Sonen fort els crits de
"Vosaltres, feixistes, sou els terroris-
tes".

28 de juny
MOR EL POETA
BLAS DE OTERO
El poeta Blas de Otero, nascut a
Bilbao el 1916, ha mort a Madrid.
Vinculat a la generació del 50, és un
autor molt conegut en els cercles
progressistes pel seu interès social,
gènere que va començar a practicar
després d'una primera etapa mística.
En la seua obra s'aborda la problemà-
tica de la postguerra espanyola.
Algunes de les seues poesies van arri-
bar al gran públic a través de cantau-
tors com Paco Ibànez i s'havien con-
vertit en referències simbòliques con-
tra la dictadura.

Juliol
ANTONI ILJDÓ,
ASSASSINAT A XILE, SEGONS LA
RESISTÈNCIA
Després d'un llarg període sense infor-
macions arriba la notícia, a través de la
Resistència xilena, de l'afusellament del
sacerdot valencià Antoni Llidó, en el
camp de concentració de Pisagua, al
nord de Xile. Les noves informacions
són encara confuses i no poden ser con-
firmades amb rotunditat. El Govern xilè
ha negat sempre tindré cap relació amb
el que ells anomenen una "desaparició".
El cas del pare Llidó va motivar la crea-
ció d'un comitè d'alliberament encap-
çalat per la seua infatigable germana
Pepa i integrat per parlamentaris,
intel·lectuals, partits i organitzacions
d'esquerra, entitats com Justícia i Pau o
Amics de la Unesco. Després del colp
feixista de Pinochet, l'li de setembre
de 1973, Llidó havia estat reclamat per
la Junta Militar, i I'l d'octubre va ser
detingut, torturat i enviat a un camp de
concentració, on es va perdre la seua
pista.

Estiu
ELS AJUNTAMENTS DEL PAÍS
VALENCIÀ
DEMANEN L'ESTATUT
El president del Consell preautonò-
mic, Josep Lluís Albinana, promou l'a-
nomenada "iniciativa autonòmica",
que consisteix en un acord dels pri-
mers ajuntaments democràtics per a
demanar l'Estatut. En només sis
mesos, després de la primera petició
per l'Ajuntament de Picanya, el 88%
dels municipis d'Alacant, el 93% dels
de Castelló i el 99% dels de València
demanen l'Estatut per al poble valen-
cià. El Govern UCD, tanmateix, argu-
menta que no s'hi especifica la via a
seguir i cancel·la definitivament el
procediment previst a l'article 151
de la Constitució. En senyal de pro-
testa, el PSPV-PSOE es retira del
Consell i força la dimissió d'Albina-
na, substituït en funcions per un
govern on totes les carteres són per
a UCD.

29 de juliol
MOR MARCUSE,
CAP DE L'ESCOLA DE
FRANKFURT I
INSPIRADOR DE MAIG
DEL 68
El filòsof alemany Herbert Marcuse, el
representant més conegut de l'ano-
menada "Escola de Frankfurt", ha
mort avui a Srarnberg, als 81 anys. Les
anàlisis de Marcuse sobre la societat
del capitalisme postindustrial van ser-
vir com a base teòrica dels movi-
ments estudiantils generats arreu del
món a la dècada dels 60. Entre les
seues obres destaquen Bros i civilit-
zació i L'home unidimensional.
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8 de setembre
EL PSOE RENUNCIA AL MAR
XISME
El congrés extraordinari del PSOE
aclama Felipe Gonzàlez, que havia
presentat la dimissió com a secretari
general al congrés de maig amb una
maniobra que deixava el partit com-
mocionat. El congrés ha acceptat les
tesis que propugnen l'abandonament
del marxisme. Gonzàlez afirma que
"cal ser socialista abans que marxis-
ta". La victòria suposa una transfor-
mació del partit per fer-lo "presenta-
ble" i preparar la cursa cap a la
Moncloa.

25 d'octubre
ELS ESTATUTS DE
CATALUNYA I EUSKADI SÓN
APROVATS EN REFERÈNDUM
Els estatuts d'autonomia català i basc
són aprovats en sengles referèndums
on només participa el 60,5% i el
59,8% de l'electorat, respectivament.
L'elevada abstenció és motiu de preo-
cupació de les forces majoritàries i
dels analistes polítics. A Euskadi,
Herri Batasuna i l'esquerra abertzale
han fet campanya per l'abstenció. A
Catalunya ningú demana l'abstenció i
l'últim dia de campanya tots els alcal-
des van demanar que s'hi votés afir-
mativament. Josep Tarradellas, presi-
dent provisional de la Generalitat,
parla de la voluntat catalana de coo-
perar amb l'Estat. Els estatuts d'auto-
nomia són aprovats a Catalunya per
un 88,1% a favor i un 7,8% en contra,
i al País Basc per un 90,2% a favor i
un 5,1% en contra.Aquest mateix dia,

ETA celebra una roda
de premsa a Bilbao i
declara que no pensa
deixar les armes.
L'aprovació dels esta-
tuts ha molestat l'ex-
trema dreta. Blas
Pinar, líder de Fuerza
Nueva, ha enviat una
carta certificada i
urgent al Rei "per a
impedir el trenca-
ment de la pàtria".

11 de novembre
ETA SEGRESTA
JAVIER RUPÉREZ
El secretari de rela-
cions internacionals
d'UCD, Javier
Rupérez, és segrestat
per ETA político-mili-
tar, branca vinculada
ideològicament al
partit Euskadiko
Ezquerra i nascuda
del projecte de
Pertur. Aquest mili-
tant de l'organització,
p r e s u m p t a m e n t
assassinat pel sector
dur, proposava la cre-
ació d'un front ampli
de masses abertzale i
d'esquerres, amb preeminència de l'ac-
ció política. Això explica que ETA p-m
busque accions que tinguen repercus-
sions polítiques. Entre les anteriors
activitats de l'organització destaquen
el metrallament de Gabriel Cisneros
(dirigent encarregat de redactar els
desacords dels ucedistes amb l'estatut
basc) i la col·locació de bombes contra
el turisme a distintes platges del
Mediterrani, que van ocasionar diver-
ses morts.

26 de novembre
LA REVISTA VALENCIÀ SEMA-
NAL DESVETLA EL FEIXISME
BLAVER
Amb el títol "Derecha, derecha, en blau
la verdadera", el col·lectiu B. Pérez
publica a Valencià Semanal una sèrie
de reportatges sobre í'entramat d'ex-
trema dreta amagat darrere de la sen-
yera amb franja blava. L'editorial de la
revista és clar al respecte: "Si tenim una
dreta que va canviar el blau de la brusa
pel blau de la senyera, no som nosal-
tres els responsables (...) tampoc és
nostre el pecat que la bandera honora-
ble (amb franja blava) d'una ciutat
(València) siga utilitzada com a arma
d'agressió contra la democràcia i l'au-

tonomia. I els que així la utilitzen són
els que li falten al respecte a una ban-
dera tradicional". Els articles, una mos-
tra esplèndida d'autèntic periodisme
d'investigació, causen un gran impacte
en la societat. La identificació amb els
noms i cognoms i amb fotografies dels
autors de les agressions contra perso-
nes i organitzacions democràtiques
provoca l'ulterior processament del
col·lectiu de periodistes.

27 de desembre
L'URSS ENVAEIX
AFGANISTAN
La Unió Soviètica insisteix que ha estat
el seu veí Afganistan, escenari d'una
guerra civil de fa mesos, el que li va
sol·licitar "una urgent ajuda política,
moral, militar i econòmica". Ahir va
començar l'enviament de tropes aero-
transportades des de l'URSS, mentre pel
nord del país penetraven divisions d'in-
fanteria reforçades per esquadrons de
caça.A la capital aígana, Kabul, els soviè-
tics han destituït el president Amin i
han instal·lat un govern titella, presidit
per Karmal. Tanmateix, la majoria del
país es troba en mans de la guerrilla
islamista que lliura una guerra santa
contra Kabul.
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1979
1982

64 memòria

Octubre 1979

A les crítiques als projectes
d'Estatut de Centres i
l'Estatut dels Treballadors
-que es debaten aleshores al
Congrés dels Diputats-, les
acompanyen una col·labora-
ció de Joan Fuster i una apor-
tació lingüística d'Enric Valor
a la secció Millorem el llen-
guatge.

Maig/Juny 1981

El decret per al nomenament
de directors és qualificat com
"un nou atemptat a la gestió
democràtica". Es denuncia "la
maniobra de l'UCD, PSPV i
PCPV", en contra de l'acord
dels ajuntaments valencians
que demanen un Estatut
d'Autonomia amb plenes
competències.

Novembre 1979

Les declaracions del minis-
tre Otero, de l'UCD, i la
campanya de la FERE dema-
nant un augment de subven-
cions són objecte de tracta-
ment a l'editorial. S'analitza
també la victòria de les elec-
cions a Muface. També es
ressenya el I Aplec d'Escoles
de l'Horta.

Desembre 1981

En l'entrevista que manté el
sindicat amb Amparo Caba-
nes, la consellera respon a
les exigències sindicals amb
un "Esa pregunta la llevaban
preparada, ^vercfad?". Arran
de l'atemptat contra Joan
Fuster es posa de manifest
que "cal parlar de Fuster a
l'escola".

Gener 1980

Es pot llegir que "un Att-i-oli
ajuda a lluitar" i es repro-
dueixen les normes de fun-
cionament i el reglament del
Consell Nacional del sindi-
cat. L'avantprojecte de Llei
de Centres Docents és cen-
tre de la crítica en un llarg i
argumentat treball d'Honorat
Ros.

Abril 1982

Del II Congrés de l'UCSTE
destaca el protagonisme de
les delegacions. L'STEPV pre-
senta al congrés una
Resolució sobre la Unitat
Sindical, que el Ple i el
Secretariat Confederal hau-
ran de concretar en una pro-
posta dirigida a enfortir el
moviment d'ensenyants.

Març 1980

Més mobilitzacions. Diu l'e-
ditorial: "La lluita contra la
política educativa de l'UCD
no ha acabat i du camí d'és-
ser llarga. Esperem que la
vaga del 14-21 de febrer (...)
ens ajude a trobar la unitat
d'acció de tots els qui ens
pronunciem per l'escola
pública".

Juny 1982

El sindicat s'entrevista amb
el ministre Mayor Zaragoza,
li exposa els atacs a l'aplica-
ció del Decret de bilingüis-
me i demana el reconeixe-
ment de la unitat de la llen-
gua. Mayor reconeix que
"s'han fet coses amb molta
lleugeresa" i provoca una
crisi a l'UCD valenciana.

12
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1985

Gener 1983

Al document "Una política
per ai present", l'STEPV afir-
ma que el programa del
PSOE, ja en el poder, conté
elements positius com per a
recolzar-lo, sempre i quan es
desenvolupe d'una manera
progressista, en un temps
determinat i amb unes mesu-
res de garantia.

Maig 1984

L'aprovació pel Congrés de
Diputats de la LODE provoca
la resposta dels MRP i el sin-
dicalisme progressista. Es cri-
tica l'incompliment del
Govern socialista de les pro-
meses electorals: "No és el
canvi que volíem. És el trist
caminar d'un carranc cap al
centre-dreta".

Setembre 1983

L'Ordre per la qual es dicten
normes per a l'ensenyament
del valencià és objecte d'a-
nàlisi. Es critica el fet de no
haver estat enviada als cen-
tres, ni l'Ordre ni unes ins-
truccions de les Direccions
Generals "per tal de dur a
efecte el que disposa aques-
ta Ordre".

Maig 1984

Massiva resposta a la convo-
catòria de vaga en l'ensenya-
ment privat. La patronal s'hi
nega inicialment a seure's a
negociar. Al final, els sindi-
cats de la dreta i FETE signen
un acord en contra de l'opi-
nió de les assemblees i de la
majoria de treballadors
mobilitzats.

Gener 1984

El I Congrés dels Moviments
de Renovació Pedagògica a
Barcelona, amb una significa-
tiva representació del País
Valencià, fa història. Amb el
suport del ministre Maravall,
cinc-centes persones d'arreu
l'Estat defensen la indepen-
dència dels MRP davant
l'Administració.

Novembre 1984

L'anàlisi del Libro Blanco de
la Educación en la Comu-
nidad Valenciana posa de
manifest insuficiències fla-
grants. S'hi incideix en la
manca de valencianització
dels programes i també en
l'absència d'una Llei de
Reciclatge dins del marc de
la Llei d'Ús.

Març 1984

Primera vaga a l'ensenya-
ment públic amb un govern
del PSOE. Només la FETE-
UGT s'hi despenja. Una vaga
amb una incidència genera-
litzada i que té com a objec-
tius la convocatòria d'elec-
cions sindicals i el compro-
mís de negociació per part
de l'Administració.

Gener 1985

El diari Las Provincias, titula
"El profesor Anaya contra el
papel educador de los
padres" i critica la conferèn-
cia d'aquest pedagog com-
promès sobre "El papel de
los MRP en la fpnnación del
profesorado". És un article
modèlic de manipulació
informativa.

1 o Exf ra 20 an/s
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1985
1987

Maig 1985

UCSTE, CC 00 i FESPE anun-
cien una vaga per a finals de
mes per l'homologació, la
retirada del projecte del
MEC sobre carrera docent, la
negociació d'un nou sistema
de pensions, l'estabilitat del
professorat contractat i la
celebració d'eleccions sindi-
cals.

Desembre 1986

S'inaugura la secció 7 pre-
guntas al lobo: "iQuantes
capsetes de pastilles Juanola
es poden comprar amb els
augments salarials previstos?
ïQuan es realitzaran les elec-
cions sindicals dels funcio-
naris?". La resposta, com
sempre, "al ano que viene, si
Dios quiere".

Octubre 1985

"Anem-se'n de l'OTAN...
muntant el ciri". És el lema
de la campanya articulada
per la Coordinadora Pacifis-
ta contra la permanència de
l'Estat espanyol a l'OTAN. El
partit del Govern manifesta
"una clara vocació atlantis-
ta", mentre els ensenyants
demanen la pau.

Febrer 1987

Sobre la paralització de l'en-
senyament de l'àrea d'Expe-
riències en valencià a un
centre de Castelló per una
mesura judicial "cauteíar" s'a-
firma: "Els jutges, ja se sap, no
estan obligats a entendre de
pedagogia (...) La sentència,
en el seu moment, ens dona-
rà la raó".

Abril 1986

Al manifest redactat amb
motiu del Primer de Maig
s'hi reflecteixen els últims
esdeveniments a Ja Medite-
rrània, "amb la criminal
agressió nord-americana al
poble de Líbia i l'augment
perillosíssim de la tensió i
del risc d'una generalització
del conflicte".

Març 1987

L'Ordre que desplega la Llei
d'Ús i Ensenyament del Valen-
cià és quelcom més que el que
diu el conseller ("un pas enda-
rrere per a després donar-ne
dos avant"), perquè condemna
tots els xiquets castellanopar-
lants a ser-ho de per vida. Com
diu ALL-I-OII, "millor seria par-
lar de la yenka".

Novembre 1986

La Cap dels Serveis d'Educació
a Alacant és objecte de denún-
cies. En una entrevista reco-
neix que es pren les vacances
segons les seues necessitats
personals i que el seu càrrec
de diputada és incompatible
amb el servei que dirigeix. El
sindicat li pregunta de nou
quan dimitirà.

Juny 1987

El llop segueix fent-se pregun-
tes: "ïQuan tothom diterencia-
rà els que cerquen Ja unitat sin-
dical dels que fan demagògia
sobre ella? ^Quantes animala-
des es diran mútuament els sin-
dicats durant les properes elec-
cions? «-Quantes revistes i sindi-
cats ressuscitaran ens els pro-
pers mesos?".
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1987
1990

Octubre 1987

En el nou format tabloide, s'hi
resumeixen els resultats de les
I Jornades de l'Ensenyament
Públic a Benicàssim sobre les
eleccions sindicals, i que
posen de manifest que "som
un sindicat viu i que treballa
(...), representatiu del conjunt
de treballadors de l'ensenya-
ment del País Valencià".

Novembre 1988

El sindicat subscriu la crida
de l'UCSTE i la resta de for-
ces sindicals per tal de parti-
cipar en la Vaga General del
14 de desembre "contra la
política sòcio-econòmica
d'un govern que va perdent
la seua credibilitat i que s'a-
llunya cada vegada més de la
classe treballadora".

Novembre 1987

El número extraordinari amb
motiu de les eleccions sindi-
cals està presidit pel lema
"UCSTE, deu anys al teu cos-
tat". A l'interior, un divertit
fotomuntatge amb els ros-
tres dels membres de les
candidatures valencianes
il·lustra el resum del progra-
ma inclòs a la portada.

Juny 1989

Les mobilitzacions del profes-
sorat interí, que han culminat
en una vaga, tenen dues exi-
gències: l'estabilitat, condició
necessària per a desenvolupar
un treball amb les condicions
mínimes de qualitat, i l'obertu-
ra de negociacions sobre l'ac-
cés a la Funció Pública sense
cap tipus d'oposició.

Gener 1988

Les eleccions del 2 de de-
sembre, assenyala el Consell
Nacional de l'STEPV, "culmi-
nen un llarg procés en el
qual se'ns han negat sistemà-
ticament els nostres drets
sindicals". La victòria reafer-
ma la definició del sindicalis-
me autònom i progressista,
assembleari i participatiu.

Octubre 1989

Jaume Munoz deixa la direcció
d'ALL·I-OLI i és substituït per
Joan Blanco. A les conclusions
de la XIV Escola d'Estiu destaca
la referida a "La Reforma que
ve" i s'exigeix que la llei assu-
misca les reivindicacions histò-
riques dels ensenyants i de tots
els sectors progressistes impli-
cats.

Març/Abril 1988

En carta oberta al conseller
d'Educació es recorda la pla-
taforma reivindicativa amb la
qual s'ha obert un procés de
mobilitzacions front a la
negativa de l'Administració a
negociar. És l'hora de l'homo-
logació, de demanar so-
lucions a la responsabilitat
civil, de l'accés a la formació.

SttïNCl

Febrer 1990

Des d'octubre de 1988, l'en-
senyament és objecte de dis-
criminacions i per això realitza
a contracorrent una campanya
per explicar-ho. Es denuncia la
falta de convocatòria de la
Mesa de la Funció Pública,
substituïda "per negociacions
secretes amb una part de la
representació sindical".
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1990
1993

Abril/Maig 1990

FKTE, CC OO, UCSTE i STEC
convoquen una jornada rei-
vindicativa per al 10 de maig,
per tai que l'avantprojecte de
la LOGSE arreplegue aspec-
tes bàsics, com l'avanç cap el
Cos Únic d'Ensenyants i l'aug-
ment del finançament de la
Reforma fins el 6% del PIB,
entre d'altres.

Febrer 1992

£1 sindicat no signa l'acord
sobre el nou sistema retribu-
tiu. La majoria de les assem-
blees, tot i valorant els avan-
ços negociadors en l'última
redacció del document, esti-
ma que hi ha aspectes en la
pròpia concepció sobre
l'Escola Pública que fan
impossible l'acceptació.

Juny 1990

La celebració del congrés
d'unitat STEC-UCSTE, els
dies 1,2 i 3 de juny a Madrid,
culmina un procés llarg, cos-
tós i alhora d'esperança.
L'alternativa autònoma i as-
sembleària a l'ensenyament
encara amb il·lusió i vitalitat
la reunifícació de les dues
organitzacions.

Juny/Juliol 1992

Mor Joan Fuster. "Ell va ser per
a nosaltres mestre i amic; d'ell
hem après, amb ell hem après.
Va ser mestre sense voluntat de
ser-ho; va ser un mestre impro-
visat en un país sense cons-
ciència... De nosaltres depèn
que ei nostre alumnat, que és el
futur d'aquesta societat, també
el conega".

Febrer 1991

El manifest que commemora
el 8 de Març en aquest núme-
ro monogràfic diu no a un
nou ordre "que manté des-
igualtats; que diíèrencia xi-
quetes i xiquets; que marca el
nord i el sud i ens enfronta;
que ens dóna un estatus en
lunció del sexe, i que potencia
la força front a la raó".

Desembre 1992

Es denuncien les actuacions
de l'Administració que orde-
nen que els col·legis es dedi-
quen únicament a les "tas-
ques pròpies" dels centres i a
les "seues responsabilitats".
Això provoca la creixent
burocratització i la paràlisi
dels òrgans col·legiats de la
comunitat educativa.

Juny 1991
t

ANPE, CC OO i FETE signen
amb l'Administració un acord
retributiu per 5 anys, el dels
sexennis, al qual s'hi oposa
l'STEPV Fruit d'una valoració
negativa de l'oferta del
Govern i del procés assemble-
ari a tot l'Estat, s'hi arriba a una
decisió unànime: "Aquest no
és el nostre acord1'.

Gener/Febrer 1993

Arran l'assassinat de les
xiquetes d'Alcàsser, Carme
Miquel, mestra de l'escola 9
d'Octubre, considera que el
professorat ha de donar a la
societat la resposta més
racional al tràgic succés, per
damunt del tractament mor-
bós i l'espectacle donat per
la majoria de les televisions.
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1993
1995

Maig 1993

L'STEPV denuncia la burocra-
tització del procés d'implanta-
ció de la Reforma: "Les admi-
nistracions educatives estan
imposant-hi les seues condi-
cions sense negociació real".
El sindicat planteja la necessi-
tat de canviar el rumb del
procés per tal de garantir una
Reforma progressista.

Març 1995

Per primera vegada, el sindi-
cat es presenta a les elec-
cions en l'Administració pú-
blica: "Representem una
opció que fa de la participa-
ció i decisió dels treballadors
i treballadores el seu princi-
pal senyal d'identitat, amb
autonomia i independència.
En l'STEPV tu decideixes".

Octubre 1993

76 pàgines acullen el mono-
gràfic especial en homenatge
a Joan Fuster, editat conjunta-
ment pels STEs del País
Valencià, Catalunya i les Illes.
A la revista es publiquen més
de quaranta col·laboracions,
entre elles les de Ramon La-
piedra, Vicent Ventura i Lluís
VAracil.

AbrÜ 1995

La Llei de la Participació,
l'Avaluació i el Govern dels
Centres esdevé un receptari
de tècniques de mercat apli-
cades a l'Escola Pública:
direcció executiva, avalua-
ció/fiscalització... Amb iro-
nia, s'assenyala que "acaba-
rem per veure l'Escola
Pública cotitzant en Borsa".

All-i-oli 143 17

Novembre 1994

Els 15 anys de la revista moti-
ven l'edició d'un monogràfic
dedicat a la memòria de
Melchor Botella, "treballador
de la solidaritat", sindicalista
tenaç i un dels més prolífics
col·laboradors d'ALL-I-OLI,
que des d'Elx i les comar-
ques del Sud tant va fer per
vertebrar el País.

Octubre 1995

Vicent Esteve assumeix la
direcció de la revista, i Joan
Blanco les tasques de coordi-
nació. El nou curs presenta
canvis substancials degut a la
victòria del PP en les eleccions
autonòmiques i al pacte del
pollast^ amb \JV, el que fa
que pugnen formar govern en
la majoria de les institucions.

Extra 20 anys

Febrer 1995

Un any més, el sindicat dóna
suport a la campanya de les
ONG per tal d'exigir al
Govern central Í a les
Administracions autonòmi-
ques l'increment fins al 0,7%
dels seus pressuposts per a
dedicar-los a programes per
al desenvolupament dels
pobles amb necessitats.

Octubre 1995

A l'editorial d'aquest número
especial pels 16 anys d'ALL-I-
OLI se celebra "que tenim
per davant un any més per
fer escola, fer sindicat, fer
País". Entre els dotze articles
publicats hi destaquen l'en-
trevista a Jaume Carbonell i
el discurs d'Emili Piera dedi-
cat a Joan Fuster.
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1995
1997

Desembre 1995

L'STEPV abandona el Plenari
del Consell Escolar Valencià en
protesta per l'actitud del con-
seller cap a la comunitat edu-
cativa. Viilalonga no va voler
explicar les línies programàti-
ques previstes pel seu departa-
ment i es va negar a escoltar a
les organitzacions representa-
des.

Novembre 1996

Vint anys de sindicalisme
autònom i assembleari i 17
d'ALL-I-OLI justifiquen l'edi-
ció d'un número extra.
L'entrevista amb Francesco
Tonucci i un treball de Gon-
zalo Anaya obrin pas a un
reculi d'articles comprome-
sos amb la renovació peda-
gògica.

Gener 1996

Naix la secció L'All ...i l'Oli:
"L'AU per a Àivaro Marchesi,
que s'ha entestat a deixar-
nos com a herència política
la legislació més regressiva, i
L'OU per a l'MCEP i tots els i
les mestres que amb Freinet
han sembrat les nostres
escoles de treball coopera-
tiu".

Desembre 1996

Elàdia Boïls, mestra d'FP a la
Vall d'Uixó, membre de
l'HOAC i de l'MCEP, manifes-
ta en una entrevista que
HOAC representa una opció
per una classe social comba-
tiva, "que correspon sociolò-
gicament al món dels allun-
yats de l'Església i que vol
transformar la societat".

SeTdóno

Març 1996

A l'especial pel Dia de la Dona
Treballadora s'aíirma: "Cada 8
de Març, eixa condició és més
que un cartell que arriba pun-
tual, una manifestació, una
festa. És un sotrac que celebra
avanços pel camí recorregut i
denuncia abusos, discrimina-
cions, maltractaments i fins i
tot assassinats".

Abril/Maig 1997

Una llarga entrevista amb
Enric Valor s'afegeix a les
activitats que la CAPPEPV i
l'editorial Tàndem organit-
zen per homenatjar l'escrip-
tor de Castalla i amic nostre.
La convocatòria del Primer
de Maig va encapçalada pel
lema "Per tots els drets
democràtics".

Juny 1996

ALL-I-OLI entrevista Marifé
Arroyo, protagonista central
de la novel·la de Víctor
Gómez La mestra, en la qual
es rememora l'experiència
d'aquesta dona a Barx.Arroyo
diu que "el llibre és un home-
natge al treball silenciós i
silenciat de tots els mestres
d'aquest País".

Octubre 1997

Comença un nou curs esco-
lar amb vells problemes:
sense que tot el professorat
estiga als centres, amb obres
i reparacions pendents a les
instal·lacions, amb carència
de mobiliari i material,...
Ara, a més, l'alumnat de l'ESO
roman als centres de
Primària.
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1998
1999

Febrer 1998

L'All d'aquest mes va dedicat a
la Conselleria d'Educació, "per
haver introduït en el projecte
de decret d'admissió d'alum-
nes la possibilitat que els cen-
tres pugnen seleccionar l'a-
lumnat", i W és per a la'FAPA-
València, "per la seua lluita a
favor de l'Ensenyament
Púbüc".

Desembre 1998

Els resultats de les eleccions
a l'ensenyament públic con-
firmen l'hegemonia del sin-.
dicat .per quarta vegada con-'
sècutiva (^delegats a dele-
gàcles), ••mentre s'avança de
manera significativa a la
resta de sectors. Les dades
electorals s'analitzen en una
separata.

Maig 1998

All-i-pebre, la secció dedica-
da a la Funció Pública, infor-
ma del projecte de llei sobre
l'Estatut Bàsic de la Funció
Pública i dels Estatuts del
Personal Sanitari i del Perso-
nal Docent no Universitari.
Es constitueix la secció sindi-
cal de l'STEPV-Iv a
l'Ajuntament d'Almussafes.

AbrÜ 1999

A quatre anys de l'aprovació
de la Llei de Formació de les
Persones Adultes, ALL-I-OLI
publica un monogràfic. Hi
col·laboren les forces políti-
ques valencianes (PP, PSPVt

EUPy NE, Uy BNV) junt a
articles retrospectius de
Melchor Botella i Lourdes
Uruena.
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Juny 1998

José Manuel López Grima,
mestre i regidor a l'Ajunta-
ment de Rojales, sindicalista
històric i lluitador exemplar
a la comarca de la Vega
Baixa, explica les reivindica-
cions de la Coordinadora
Pro-Río Segura contra la polí-
tica mediambiental de la
Generalitat Valenciana.

Juny 1999

Al VII Congrés de l'STEPV-Iv,
vora tres-cents delegats i
delegades, •aborden el. nou
.model representat per la
Intersindical Valenciana; Per
•'primera vegada s'aproven
ponències de les àrees 'de
Salut i Administració Pú-
blica, a més de la de Política
Educativa.

Extra 20 anys

Octubre 1998

Davant la celebració de les
eleccions sindicals, l'STEPV-Iv
reitera el seu compromís
amb la publicació del docu-
ment "100 Propostes per la
defensa de l'ensenyament
públic". Antonio Nacle expo-
sa les conclusions del II
Congrés Mundial de la
Internacional de l'Educació.

Octubre 1999

El curs 1999-2000 continua
marcat, com en anys ante-
:rjors, per la provisionalitat. A
me Vs1 aprofundeix, de mane-
'ra irregular; eri la.fíriia de pri-
yatitzüció.-a través dels con-
certs : signats pel conseller
amb centres privats d'élite,
alguns d'ells vinculats a
l'Opus Dei.
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Arribem a totes
les comarques

ALL-I-OLI és, com es pot apreciar, una
publicació especialitzada no diària amb

una incidència més que remarcable al
País Valencià, amb una difusió consoli-
dada a través de subscripcions perso-

nals, i de remesa gratuïta als centres de
treball. Representa, probablement, el

model de premsa valenciana que més
fidelment reprodueix la distribució

comarcal de la població.

Així
els

lectors
Els quadres aporten una visió represen-
tativa del que han estat aquests 20 anys
i ens ofereixen una radiografia de l'evo-
lució i de l'estructura actual dels lec-
tors, que, per ser precisos, són lectores
per abrumadora majoria. La població
femenina és, doncs, la destinatària pre-
dominant d'aquestes pàgines.

31%

Pel que fa al perfil d'edats de les
persones que ens lligen, es dedueix
que encara els queda molt de temps
per a jubilar-se. El tram d'edat més
nombrós és el que es correspon a la
franja entre els 30 i els 40 anys, seguit
de la situada entre els 40 i els 50. En els
últims anys cal destacar, però, l'incre-

44%

ment constant de la població lectora
menor de 30 anys. Es tracta majorità-
riament de companys i companyes que
s'han incorporat recentment al seu
lloc de treball o que, tot i estar aturats,
esperen una primera ocupació. Uns i
altres són els destinataris a qui s'adreça
la revista.

2%
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El disseny original de la capçalera des de 1979 és obra del reconegut fotògraf i artista
valencià Francesc Jarque. Amb ia revista, aquest disseny també ha fet vint anys. Els
trets de la capçalera d'una publicació dirigida inicialment als treballadors i treballado-
res de l'ensenyament estan inspirats en el rètol que acompanyava el Cuaderno en què
molts vam íer els nostres primers gargots.

'evolució de la
revista ha

Jestat paral·lela
grans canvis

educatius que
s'han produït en
els darrers 20 anys.
El progressiu augment de l'escolaritza-
ció i l'extensió del sistema educatiu
propiciaren la incorporació - de milers
d'ensenyants i, amb això, l'avanç
potencial dels seus lectors. És per això
que el creixement ha estat motivat per
dos fenòmens, el derivat de l'extensió
del sistema i el que s'explica pel signi-
ficatiu augment de la incidència de
l'STEPV-Iv.

Tot Í això, la revista ha passat per
períodes successius que cal analitzar
per separat. Eixa anàlisi explica les evo-
lucions i, per què no reconèixer-ho,
també alguna de les mancances.

ALL-I-OLI ha viscut, si més
no, quatre grans etapes. La de l'eufòria
inicial, acompanyant els primers pas-
sos del sindicat, supera un temps ante-
rior marcat per l'existència de premsa
d'àmbit provincial o sectorial. Des de
1979, aquests papers es fusionen per a
configurar la premsa del sindicat sor-
git de la convergència de les diferents
organitzacions de València, Alacant i
Castelló. És ja una publicació nacional
que reflecteix les realitats comarcals i
que compta amb una estructura esta-
ble, un comitè de redacció fix i una

Quatre models de premsa per
a quatre etapes sindicals

JOAN BLANCO

xarxa de corresponsals ben estesa.
Tothom s'implica en diferent mesura
en el seu desplegament. La divisió sin-
dical és encara reduïda i, per tant, ALL-
I-OLI és el vehicle de comunicació per
a la immensa majoria dels treballadors
i treballadores de l'ensenyament
valencià. S'editen dos números zero, i
després de l'eixida de 13 edicions, li
segueixen 7 números en una segona
època, de grans similituds amb l'ante-
rior.

La difusió de la revista s'adreça a
una ampla xarxa de subscriptors, afi-
liats o no, i abasta un espai ampli pel
que fa als temes abordats: informació
sindical, vida interna de l'organització,
experiències pedagògiques innovado-
res, pronunciament sobre la realitat
política i cultural...

Després d'una interrupció
:conjuritural de set mesos en què la
revista no es publica, naix una tercera
època, coincident amb una davallada'
sensible de la participació sindical, de
desencís polític i cívic. És el moment
també del trencament de l'UCSTE, la
confederació estatal. ALL-I-OLI canvia
de format, amb estructura adequada a

les finances dispo-
nibles, i es reduei-
xen les seccions
no estrictament
informatives Í d'a-
gitació sindical. La
revista ocupa així

l'espai que ha deixat buit la crisi de
participació. Durant aquests anys, que
s'estenen fins al curs 87/88, ALL-I-OLI
és el fil conductor que permet cohe-
sionar l'acció sindical i que manté efi-
caçment la presència de l'organitza-
ció. La revista guanya en agilitat, passa
a ser quinzenal i comença a distribuir-
se a tots els centres educatius.

El quart període s estén des
de les primeres eleccions sindicals
fins l'actualitat. La revista augmenta
de manera espectacular la difusió fins
arribar a 1999, en què alguns núme-
ros ha superat la xifra de 13.000
exemplars distribuïts. En format
tàbloide, ALL-I-OLI esdevé més que
mai un mitjà per a l'acció sindical i
l'anàlisi de la política educativa. S'hi
van afegint noves seccions,
l'Entrevista o Fent Camí (temes de
solidaritat i de caràcter cívic o cultu-
ral), Í s'hi reflecteix la incorporació
dels nous sectors de la Intersindicai
Valenciana. De manera excepcional,
gràcies a la celebració dels "vint anys
d'informació a l'ensenyament", hem
batut el rècord dels 15.000 exemplars
de tiratge.

A / / - Í - O / Í 143 21 Extra 20 anys



El Consell de redacció d'ALL-l-OLI perfila els detalls del número extra. D'esquerra a dreta, Jordi Boluda, Rafa Miralles, Vicent Esteve i Joan Blanco.

L'aventura de tancar cada mes ALL-I-OLI
REDACCIÓ

"Només hi ha una cosa més difícil que dirigir
la Redacció d'un periòdic: la carpa d'un circ".
Així resa una dita vella en el món de la
Premsa. En el cas d'ALL-I-OLI l'afirmació
cobra plena vigència.
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P
er a les persones que inte-
gren la Redacció de la revis-
ta el miracle es produeix
cada vegada que Ade, l'enca-
rregada de fer els ajusts

finals en la maqueta de la publicació,
pitja la tecla corresponent del seu
ordinador Mac per a donar l'ordre
que l'última pàgina està llesta per a
filmar. Adelaida Fernàndez, una valen-
ciana de 38 anys, és la dissenyadora i
maquetadora de Bronte Graf, la
impremta editora d'ALL-I-OLI. La pro-
fessionalitat i la paciència d'Ade
poden amb tot. Aconseguir que els
textos massa llargs ocupen exacta-
ment el Hoc que tenen reservats a la
pàgina a través de les rectificacions
pertinents és una faena sense secrets
per a ella. Una vegada filmades les
pàgines, queden impreses en les plan-
xes que s'enllaçaran als rodets d'una
moderna rotativa Marinoni d'onze
cossos. Aquesta màquina és capaç
d'imprimir fins a 18.000 exemplars
per hora.

Pepe Teruel és el cap del departa-
ment tècnic de Bronte Graf i a ell U
correspon la coordinació dels tre-
balls per tal d'aconseguir que la
revista estiga enllestida en el mínim
temps possible. No sempre ho acon-
segueix com voldria. Avui, per exem-
ple, algunes pàgines s'han hagut de
confeccionar en la mateixa impremta
i el treball s'ha endarrerit. Aquest
valencià de 47 anys té junt a Miquel
Bronchú, un godellà de 46 anys, la
responsabilitat de dirigir aquesta
empresa creada en 1997. Ambdós
mantenen amb la Redacció d'ALL-I-
OLI un tracte ben cordial. De fet, els
seus ulls i les seues mans han estat
damunt dels centenars d'edicions
diferents que el sindicat els ha enco-
manat des del 1979, quan la revista
encara s'imprimia en Foco Berthe, la
impremta que va editar capçaleres
emblemàtiques de la transició, com
ara Diario de Valencià o Noticias al
Dia.

Una parada ritual
El retard d'avui no ha impedit efec-
tuar la parada de les 10.00 per esmor-
zar. Pepe i Miquel han estat de nou els
amfitrions d'aquest acte revestit de
solemnitat i que congrega cada mes
els redactors i impressors al voltant
d'una taula de bar del polígon indus-
trial Els Mollons, d'Alaquàs.

El director de la revista, Vicent
Esteve, nascut a Alzira fa 43 anys,
reconeix que és sens dubte un dels
millors moments de la seua faena,

Departament de Preimpressió de Bronte Graf. En primer terme, Adelaida Fernàndez,

Procés d'edició de la publicació.

Manolo Hinojosa digitalitza les imatges. En segon terme, Pepe Teruel, gerent de Bronte Graf.
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Rafa Miralles es
responsabilitza
prioritàriament de
les tasques pròpies de
la Redacció, per a
la qual cosa està
enllestint un projecte
de Lliure d'estil.

allunyat de reunions, manifests i telè-
fons mòbils. La cervesa, el barral de
vi, les olives trencades i uns apetito-
sos entrepans de truita són l'acom-
panyament ideal per a comentar les
tasques que encara queden per fer.
Vicent es pregunta: «-Acabarem abans
del migdia? Hem d'aconseguir-ho per-
què la rotativa ja ens espera, respon
Pepe.

ALL-I-OLI, però, no sempre passa
per la rotativa. En la primera etapa i
també amb ocasió de fites concretes
la revista s'edita, com ara, en un for-
mat més menut. En aquests casos, la
impressió es realitza pel sistema tra-
dicional.

De regrés al departament de
Preimpressió, passades les 10:30
hores, la pressa s'apodera de tots.
Falten per acabar les pàgines centrals

(uns quadres resum sobre permisos i
excedències) i cal dissenyar la prime-
ra.

Manolo Hinojosa, de 43 anys i nas-
cut a Carpesa, amb llarga experiència
de muntador fotomecànic, és l'enca-
rregat de la secció de Fotografia i
Imatge. Amb l'ajuda d'un escàner, va
digitalitzant les fotos que posterior-
ment s'incorporaran a les pàgines.
Avui, com sempre, ha donat tina solu-
ció creativa a un problema que la
Redacció no havia resolt i ha recon-
vertit un original al que se li havia
reservat un espai en format horitzon-
tal en tres fotos verticals.

Tots els originals han passat la
revisió lingüística, tasca que realitza
amb eficàcia José Orozco, un argentí
de 38 anys afincat de fa temps a
València, que fa les correccions en

qualsevol de les dues llengües. Per
molts repassos que es facen a la
Redacció, Orozco sempre troba als
textos errades que va esmenant per a
la versió definitiva.

El nou equip de la revista
A més del director, la confecció
d'ALL-I-OLI a la seu del sindicat és
responsabilitat de tres companys
més. Joan Blanco, nascut a Ciudad
Real fa 43 anys, compagina les classes
d'ESO al col·legi públic Professor
Ramiro Jover, de València, amb les tas-
ques de coordinació de la revista.
Aquest autodidacte tot terreny es
mou com peix en l'aigua dins del
programa d'autoedició, una tasca que
ha hagut d'anar descobrint en els
últims anys sense fer cap curset. Joan
es coneix fins l'últim racó de la seu i

Els tallers de Bronte Graf, a Alaquàs. La rotativa és capaç d'imprimir 18.000 exemplars per hora.
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gràcies a ell l'arxiu del sindicat
compta amb un fons documental on
no falta de res. Joan és també l'artífex
del disseny de la web sindical, que
cobrarà un protagonisme essencial
en els pròxims mesos. Avui, el seu
horari a l'escola li ha fet perdre's per
primera volta en molts anys el treball
i l'esmorzar a Alaquàs.

Un dels últims fitxatges de la revis-
ta ha estat Rafa Miralles, Panxó, un
mestre Í periodista alcoià de 43 anys.
Miralles es responsabilitzarà priorità-
riament de les tasques pròpies de la
Redacció, per a la qual cosa ha de
presentar un projecte de Llibre
d'Estil. El repte que té és aconseguir
que la Redacció adeqüe els seus tex-
tos a un registre lingüístic senzill, i
funcional, com qualsevol periòdic
que vol ser útil als seus lectors i lec-

tores. Incorporat a la Redacció a
penes fa unes setmanes, ha hagut d'a-
nar familiaritzant-se contra rellotge
amb les rutines pròpies del treball.
En estreta col·laboració amb Vicent
Esteve, avui ha participat en el mira-
cle de tancar a migdia unALL-I-OLI al
que a primera hora encara li faltaven
tres pàgines.

L'equip central de la revista el
completa Jordi Boluda, professor
d'Arts Gràfiques a l'Institut Politècnic
Sant Vicent Ferrer, de València. A Jordi,
33 anys i nascut també a Alcoi, se li ha
encomanat, a més del disseny i diagra-
mació de la revista, que actualitze la
imatge corporativa de l'àrea de publi-
cacions, tasca que compatibilitzarà
amb les seues classes. L'estrena de
Jordi li ha permès descobrir el procés
encara artesanal amb què es realitza

Jordi Boluda és el
responsable del
disseny i diagramació
de la revista.
Ha d'actualitzar també
la imatge de l'àrea de
publicacions i digítalitzar
el fons fotogràfic.

el periòdic. No obstant això, la moral
alcoiana no li ha fet perdre l'optimis-
me per concebre tot un ventall de
reptes que haurà d'anar materialitzant
en la nova etapa. La necessària digita-
lització del fons fotogràfic del sindi-
cat, així com el disseny i la diagrama-
ció del nou ALL-I-OLI amb què el sin-
dicat pretén celebrar el final de segle,
l'esperen impacientment.

Mentre arriba eixe moment, uns i
altres encara hauran de bregar molt
quan arriba el dia D, amb volantins i
acrobàcies inversemblants en un circ
modest però amb l'ambició i la volun-
tat d'esdevindre útil per al seu
públic. Just quan la rotativa de Bronte
Graf trau l'últim exemplar d'ALL-I-
OLI, la Redacció comença una nova
carrera frenètica per enllestir-ne el
proper. A
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ALL-I-OLI,

l'ensenyament
VICENT ESTEVE

LL-I-OII ha acompanyat sempre el sindicat en la seua trajectòria, a l'en-
senyament i fóra de l'ensenyament, ocupant-nos-en de tot allò que sem-
pre hem considerat com a propi: la construcció del nostre país, la solida-
ritat amb les persones i amb les causes justes, la renovació pedagògica, el

moviment feminista, el pacifisme... De la mateixa manera que fem un sindicalis-
me diferent, editem una revista que és alguna cosa més que els Quaderns de
l'Ensenyament del País Valencià.

Potser per aquesta simbiosi, no hem necessi-
tat dedicar molt de temps ni molt d'espai a
parlar de la nostra revista. ALL·I-OLI ha passat
pels nostres congressos molt poques vegades
i quasi com un simple recordatori del que
sempre hem considerat una obvietat: que és
una eina cabdal per a organitzar la nostra acti-
vitat, fins el punt que en forma part, com un
òrgan més.

"ALL-l-OLl ha passat pels
nostres congressos molt
poques vegades i quasi

com un simple recordatori
del que sempre hem

considerat una obvietat:
que és una eina cabdal per

a organitzar la nostra
activitat fins el punt que

en forma part, com un
òrgan més".

I així trobem,
com a annex a la
ponència d'Orga-
nització del V Con-
grés, celebrat a
Guardamar del Se-
gura en octubre de
1993, una definició
tan breu corn exac-
ta: "...l'eina que
garanteix l'arribada
puntual de la visió
del sindicat davant
els treballadors i
treballadores de
l ' ensenyamen t ,
alhora que coordi-
na i fa coherent
l'activitat sindical.
Des d'aquest òrgan
centrem els debats

entre el professorat i ajuda a la formació sin-
dical". Clar, que fer d'ALL-I-OLI una finestra
oberta al que pensem en cada moment del
que passa al nostre voltant també pot ser "la
manera de patinar més evident i amb més
repercussió". Paga la pena el risc i, a més, no
coneixem una altra manera d'exercir un com-
promís.

Des d'aquell Congrés, ens vam dic-
tar a nosaltres mateixos uns determinats
compromisos que asseguraren, més enllà de
la sostinguda voluntat que ens havia caracte-
ritzat fins aleshores per treure endavant l'edi-
ció, que ALL-I-OLI no faltarà a la cita regular
amb l'afiliació, els subscriptors, els centres de
treball, hemeroteques i biblioteques públi-
ques i mitjans de comunicació. Aqueixes
garanties que a hores d'ara mantenim són: el
seguiment de la periodicitat, redacció, publi-
citat, corresponsalies i subscripcions; l'esta-
bliment d'un Consell de Redacció; la dotació
de recursos humans i materials adients amb
un evident criteri de prioritat sobre altres; i
uns pressupostos diferenciats i separats d'al-
tres partides.

D'aquesta manera, l'enfortiment de l'àrea
de publicacions ha contribuït decisivament
a consolidar ALL-I-OLI com un senyal d'iden-
titat de l'STEPV-Iv i com una eina informati-
va valuosa, especialment en uns anys de
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que ALL-I-OLI no faltarà a la cita regular amb l'afiliació, els subscriptors, els centres de treball...

canvis importants en el sistema educatiu.Tot
el procés de reconversió provocat per l'apli-
cació de la Reforma educativa ha passat per
les nostres pàgines, tractat amb un tarannà
de transparència mitjançant una combinació
d'informació i opinió ben diferenciades, que
alhora que posa a les mans del professorat
tota la informació disponible sobre un o
d'altre assumpte (hem procurat fer un
esforç per reproduir completament textos
legals i documents que contingueren pro-
postes de l'Administració i dels sindicats)
oriente els lectors i les lectores amb una lec-
tura crítica, la nostra. Només amb una infor-
mació completa es pot esperar una partici-
pació lliure que propicie el debat, i no l'as-
sentiment acrílic.

En els Últims anys ens arriben, cada
cop més, sol·licituds provinents d'àmbits
molt diversos (ONG, editorials, grups de tea-
tre, d'animació infantil i juvenil, producció
d'audiovisuals, entitats alternatives, movi-
ments de solidaritat i de protecció dels drets
humans, moviment ecologista, etc.) per tal
d'aparèixer a les pàgines d'ALL-I-OLI, amb la

.finalitat de fer arribar a la comunitat educa-
tiva el seu missatge o els seus serveis. Açò
ocorre fora dels habituals i coneguts canals
de publicitat (que en cap cas hem volgut
convertir en la base del nostre sosteniment

econòmic), el que ens indica que arribem a
un teixit social heterogeni que s'identifica a
grans trets amb una publicació de caire
progressista i com-
promesa amb certs
valors cívics i polí-
tics com la nostra.

Finalment, cal
dir que ALL-I-OLI
ha estat puntual-
ment distribuïda
entre els milers
de mestres, pro-
fessors i professo-
res, també entre
treballadors i tre-
balladores de
l 'Adminis t rac ió
general de la Ge-
neralitat, que s'han
incorporat en els
últims anys a la
Funció Pública
valenciana, a la
manera d'una guia que oriente la seua activi-
tat laboral.

Volem que ALL-I-OLI continue sent el fil
que vaja teixint una xarxa d'informació útil i
necessària per a formar un estat d'opinió
actiu i afavoridor d'un pensament crític i una
acció alliberadora. A

"Volem que ALL-l-OLI
continue sent el fil que
vaja teixint una xarxa

d'informació útil i
necessària per a formar un

estat d'opinió actiu i
afavoridor d'un pensament

crític i una acció
alliberadora."
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bones

Testimonis per a
comprendre una etapa

JOAN FUSTER

"La implantació del català a les escoles, entre nosal-
tres, va lligada a l'opció pluraiista i a les concepcions
més eficaces de la tècnica d'emenyar, I tot sumat és
l'única alternativa que tenim al davant. O els ense-
nyants assumeixen la seua responsabilitat a tots els
nivells, o el País Valencià, el dia de demà, ni tan sols
serà una simple menció geogràfica. ..El 9 d'Octubre,
exclamatiu, hi serà un al·licient. Però convé que no
ens enganyem: és la labor de cada dia, l'ensenyança
de la llibertat, l'ensenyança de l'autoconsciència
popular, l'ensenyança d'una reivindicació nacional,
O això, o la perpetuació de les inèrcies més reaccio-
nàries. .. Trieu."
(Època I. Núm. 0. Octubre 1979)

MANUEL SANCfflS
GUARNER

"Hi ha que tenir en compte que la majoria dels valen-
cianistes són conversos, gent que ha rebut una edu-
cació a la castellana, però que en arribar a l'adoles-
cència, als 16, als 18, als 20 anys, se'ls baplantejat un
problema de comciènda: jo sóc valencià, el meu
poble té una llengua, som una comunitat ben defini-
da (...) És la gent que s'ha llançat a la tasca de fer
País (...) La unitat de la llengua no és una qüestió
política, és una qüestió científica, i si neguen la uni-
tat de fa llengua per raons polítiques, estan fent una
política a base de mentides científiques, i això és molt
perillós. Molt perillós."
(Època I. Núm 1. Desembre 1979)



JOSEP VICENT MARQUÉS

"Moralista laic, predicador tímid com sóc, no he
pogut menys que animar-me amb això que els
xiquets puguen tenir classe d'Ètica en lloc de Religió.
Les menes informacions al respecte són ben minses.
He sentit a dir que en més d'una escola, amb l'ex-
cusa que no hi havia encara professor d'Ètica, el
mestre fica tots els nanos en la mateixa aula i els hi
explica les activitats de l'Àngel de la Guarda i altres
temes de l'enlairada teologia de l'ordre públic o vice-
versa,

Quina ètica pensem ensenyar-los als pobres sal-
vatges? Seria terrible que el nou catolicisme laic fóra
una repetició de les mateixes històries canviant-los tot
simplement l'avalista, garant o promotor."
(Època I. Núm. 1. Desembre 1979)

VICENT VENTURA

"No dic que no s'baja d'impedir que els xiquets ho
destrossen tot. Cal emenyar-los que facen les coses on
es deuen fer, i no damunt, S'ha de mirar que ploren
menys, i menys escandalosament, etc.Jo aconsella-
ria un mètode que probablement serà heterodox o
potser massa bèstia. És el següent: s'ha de limitar la
llibertat dels xiquets, i fins i tot amb l'aplicació de
càstigs, com sembla inevitable, Però al mateix temps
s'hauria de suscitar la desobediència civil infantil,
per dir-ho d'alguna manera (..,) Es conrea així el
gust per la llibertat, i per la llibertat per la que s'ha

de pagar el preu de poder ser sancionat És clar que
jo, a més a més, no sancionaria el xiquet que és
capaç de prendre's la llibertat. Torné a dir-ho, faria
la vista grossa, perquè potser felicitar-lo seria un gra
massa."
(Època I. Núm. 3. Gener 1980)

GONZALO ANAYA

"Creer que la libertad de càtedra es para que la Uni-
versidad diga u opine sobre tal o cual cosa es invia-
ble, porque està claro que la Patologia o la Química
Analítica no necesitan la libertad de càtedra, La liber-
tad de càtedra serà necesaría en determinadas disci-
plinas que admiten opiniones o versiones diferentes.
La libertad de càtedra es mas necesaría en la EGB,
donde tiene su màxima amplitud (...) Hacer con los
ninos lo que lospadres deseamos no es mas que una
brutal manipulación: yo quiero que los ninos sean
como yo, católico o socialista. El nino no puede ser
católico, ni socialista, ni patriota, ni burgués, ni buen
ciudadano, ni demòcrata. El nino no tiene que ser
nada en el sentido de manipulación. El nino podrà
encontrar, cuando sea mayor, un conjunto de res-
puestas a losproblemas que son mas graves desde el
punto de vista de la ideologia; quién hizo el mundo,
si existe o no existe Dios..., però esos son problemas
g&neralmente de los mayores, que los proyectamos
sobre los ninos."
(Època I. Núm. 3. Gener 1980)

All-i-oli 143 29 Extra 20 anys

N O V E M B R E 1 9 9 9



MELCHORBOTEIIA PEREBOLUDA

"Este Primero de Mayo presenta caracterísUcas seme-
jantes al de 1979 (...) En un ràpido anàlisis perso-
nal, a expensas de lo que valore el Consell
Intercomarcal, creo que las caracterísUcas funda-
mentaïes de las mani/estaciones de este ano han sido
el confusionismo basta última hora, la búsqueda de
protagonismo porparte de las centrales mayoritarias
y la menor asistenda de los trabajadores y trabaja-
doras. Son becbos importantes que merecen un anà-
lisis profundo y reflexiva de los órganos y dirigentes
de las centrales sindicales, y, por supuesto, de todos
nosotros. Creo que resulta muy negativo el que se den
estos becbos en un dia en que bay que demostrarfun-
damentalmente la unidad, lafuerzayel avance del
movimiento obrero (..,) Hay que cuestionar la con-
ciencia de trabajadores de un elevado número de
companerosy companerasy seguir bablando mucbo
en los centros sobre el particular"
(Època I. Núm. 6/7. Juny 1980)

JOAN FRANCESC MffiA

"Pel que fa a l'alimentació general bàsica, jo puc apre-
ciar-ne els resultats en els meus fills: tremolors, febre
alta, migranyes persistents, congestió mental, inape-
tència,per dir-ne uns pocs. Les pobres criatures vénen
d'escola cada dia com si tornaren de fer la mili a
Ceuta, com si els hagueren apallissat l'esperit, alacai-
guts, inerts, carregats amb enormes motxilles plenes
de llibres, diccionaris, multitud de quaderns, unifor-
me de gimnàstica i altra impedimenta, talment un
legionari romà en temps de campanya (...) El que és
jo, myore la meua antiga escola, unitària, anàrqui-
ca, desordenada, desinetoditzada, des-inspecdonada,
sense conjunts ni subconjunts, ni sintagmes, ni mor-
fem.es, ni exàmens, ni cartilla de notes, Què bi farem!
Deu ser que em faig vell i vaig tirant a carca. Però jo
no patia tant com els meus fills."
(Època I. Núm. 6/7. Juny 1980)

JOSEP V. BEVIA

"Davant l'actitud, en solitari, del portaveu d'VCD, el
smador Broseta Pont, per a qui 'la llengua valencia-
na no és la llengua catalana', i que ni tan sols va tin-
dré un recolzament clar del seu ministre, les inter-
vencions dels representants dels distints grups parla-
mentaris subratllaren unànimement, d'una banda,
la inqüestionable realitat científica que valencians,
catalans i balears parlem una mateixa i única llen-
gua, i, d'altra, reconegueren tots que el que es debatia
allí no era pas un tema 'local', casolà, sinó que es trac-
tava d'una qüestió d'Estat. El reconeixement de la per-
tinença del valencià a la mateixa unitat idiomàtica
de la resta de modalitats de la llengua catalana no és
quelcom que ens afecte sols als valencians: ateny
també directament ek altres pobles de la mateixa
àrea lingüística, i indirecta el patrimoni cultural de
tots els espanyols."
(Època n. Núm, 10/11. Desembre/Gener 1981)

"Es necesario repetirlo de nuevo. No es posible
bablar de 'catàstrofe natural' o de 'desastre
inevitable'. Son muchos los factores, controla-
bles, que bacen que seproduzca la riada del dia
20 o que influyen directamente en la misma
(...)Ahora nos preocupa el futuro. Nos preocupa
que no se sepa sacar las consecuencias de lo que
ba pasado; que se siga con una planificación de
obras públicas de espaldas a las necesidades rea-
les de la colectividad; que no se plantee seria-
mente la necesidad del equilibrio ecológico; que
se continúe con la central nuclear de Cofrents;
que no se baga un estudio a fondo de lo que
debe ser una protección civil y su funciona-
miento, o que no se exijan las responsabilida-
des correspondientes. Nos preocupa también la
reconstrucción material, econòmica, de las
comarcas y pueblos afectados; que no lleguen
las ayudas necesarias, el apoyo necesario. Nos
preocupa elfraude, la corrupcióny la incompe-
tència. "
(Època II. Núm. 7. Gener 1983)

ELISEU CLIMENT

"Sense Fuster, el País Valencià seria un apèndix
de Castella, i la cultura catalana seria una rea-
litat amputada, en procés de disgregació i, per
tant, amb els dies comptats, Oblidar-bo seria tan
perniciós com desmesurar-ho. El millor bome-
natge que li podem retre valencians, catalans i
balears és resseguir el seu treball, prosseguir-lo i
millorar-lo. La seua mort va ocasionar un buit,
sí, però la seua obra, que és la de l'intel·lectual
més suggestiu que han produït els Països
Catalans al llarg del segle present, continua ger-
minant des de diversos àmbits.Amb diverses for-
mes,"
(Època IV Núm. 87b. Novembre 1993)

ALBERT SANSANO

"Caldria assenyalar breument quin és el paper
dels MRPs, de la Renovació Pedagògica (...) Per
a nosaltres, que afirmem que cal organitzar l'es-
pai de contestació i resistència front al discurs
que vol 'professionalitzar' (burocratitzar) la
tasca docent, aquest és l'espai dels Moviments de
Renovació Pedagògica. Un espai que es cons-
trueix en l'acció cooperativa al costat d'altres, i
que té les Escoles d'Estiu com una part fona-
mental -i més coneguda- del seu treball (...) Un
espai, en definitiva, que vol anar més enllà de
fer bé el nostre treball. Un espai que vol analit-
zar també la funció social del treball docent per
a desenvolupar un nou coneixement professio-
nal emancipatori."
(Època IV Núm. 116. Novembre, 1996)
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FRANCESCO TONUCCI (fRATO)

"L'escola pública és una escola que no té una
ideologia pròpia, sinó que es configura i es pro-
posa com un lloc obert que accepta les idees que
els alumnes porten a l'escola i arriba, així, a ser
un Hoc de trobada i d'intercanvi per a tots. És a
dir, és pública perquè és per a tots i de tots. ï les
seleccions que fa aquesta escola, l'única elecció
ideològica, jo crec que hauria de ser l'elecció
democràtica. Ha de ser un lloc que garanteix la
llibertat de pensament de tots els participants,
dels alumnes. I un bon mestre ha de ser elfacili-
tador d'aquesta garantia, No és una persona
que contraposa el seu pensament i la seua ideo-
logia als pensaments dels alumnes, sinó que afa-
voreix que els alumnes s'expressen amb el seu
propi pensament i se n'adonen que tenen idees
pròpies que poden confrontar amb les dels
altres."
(Època IV Núm. 116. Novembre 1996)

CARME MIQUEL

"Creure en l'educació obliga a revisar dia a dia la
nostra tasca d'educadors i educadores i a exigir
la societat -família, mitjans de comunicació,
carrer, ciutat, política- que siga educadora. Cal
exercitar al màxim el sentit crític i traspassar
l'àmbit de l'escola per a incidir en l'àmbit social,
la influència positiva i negativa cada vegada ve
més de fora de l'escola. Haurem de fer-nos a la
idea que no hi ha més remei que actuar també en
altres espais (...) En qualsevol cas, el futur està
per fer, és un projecte, ï participar en la construc-
ció de projectes és engrescador i il·lusionant. I una
altra cosa:amb la quantitat de coses boniques que
estan fent moltíssims companys i companyes en
les seues escoles, en els seus pobles i ciutats, amb
tantíssimes actuacions de trellat que es plantegen,
la cosa, forçosament, ha de funcionar. I això, en
un moment o altre, s'hi veurà."
(Època IV Núm. 123. Novembre 1997)

ANNA ROS

"Evitar les mirades simples sobre realitats com-
plexes hauria d'ésser un dels eixos de treball de
les i els ensenyants compromesos en la transfor-
mació del món, com som les persones d'aquest
sindicat, i això començant per nosaltres matei-
xes i els termes en què plantegem les anàlisis del
món en els debats (...) Una vegada més, la
diversitat i complexitat s'imposen per damunt
de la mirada simple i uniformitzadora, per
damunt i enfront d'una altra mena de vel, el
que ens pretén a les persones iguals o classifica-
bles, el que busca la uniformitat de les catego-
ries per entendre un món ordenat d'avantmà, i
açò no és patrimoni del pensament islamísta
que vela, sinó que, en forma del famós 'pensa-
ment únic', va envaint també els nostres models
explicatius i les nostres percepcions del món."
(Època IV Núm. 120. Abril/Maig 1997)

ENRIC VALOR

"Estic molt convençut i molt tranquil que me
n'aniré del meu país, quan em pertoque anar-
me'n a les galàxies, amb una gran moral. Tenim
un cos immens de professorat amb una gran
preparació i un gran amor per la llengua. Ho
demostren en tots els actes, en totes les manifes-
tacions. Ho demostren havent d'estudiar llen-
guatge, quan ensenyen en els col·legis amb una
gran perfecció, amb una gran il·lusió, amb un
gran estímul. I si políticament no sofreix el nos-
tre país una veritable catàstrofe política, un
canvi total a l'entrada a l'Europa unida que
volem, la nostra cultura té molts segles de segu-
retat, molts segles d'esplendor per davant."
(Època IV. Núm. 120. Abril/Maig 1997)



e volem
Nous formats informatius per als nous temps

"Ara que tinc vint anys, ara que encara tinc força, que no
tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang..." (J. M. Serrat)

La cuina on s'amaneix ALL-I-OLI ultima noves recep-
tes. Són novetats que es troben encara en fase d'assaig,
sotmeses a la reflexió del Consell de Redacció i dels
òrgans de direcció sindical. Innovacions que es pre-
sentaran en edicions successives, i que es sotmetran al

veredicte final dels lectors i lectores. Amb els canvis
pretenem ser més Í millor llegits, volem esdevindre
més útils als qui ens llegeixen. Que no és poc. La
Redacció de la revista explica alguns dels projectes
que a hores d'ara van embastant-se.

All-i-oli 143 32 Extra 20 a ir/s



Fent una ullada als exemplars anteriors i
comparant-los amb aquest extraordinari,
es poden detectar alguns plantejaments
novedosos. És cert que les pàgines tenen
més vitalitat gràcies a fa llum que aporta
la combinació dels titulars, les fotografies
Í els blancs. "Però una imatge no val per a
nosaltres més que mil paraules", adver-
teix Vicent Esteve, director de la revista.
"Els recursos icònics
només tenen sentit si
contribueixen a fer
més atractiu el contin-
gut, si serveixen per
incentivar la lectura
dels textos i fer-los més
entenedors. La conjun-
ció de les paraules i els
recursos visuals té una
voluntat estètica i ètica
alhora. Per això ens ^^^^^^^H
hem animat a treure a
ballar noves tipografies més atrevides, a
incorporar sense complexos més fotos.
Perquè volem aprendre a moure'ns a la
pista impresa amb els ritmes més con-
temporanis".

Esteve i el Consell de Redacció estan
convençuts que la informació sindical
-com més íntegra, millor- ha de seguir
acompanyada de l'expressió dels punts de
vista de l'organització. "Però, el que diem
com a sindicat també s'ha de complemen-
tar amb el que puguem aprendre d'altres
juís assenyats", segueix el director.
"Continuarem conreant les 'bones com-
panyies1 i eixamplarem el camí, fent-lo
més polifònic. Xerrar amb
u mateix no sols és molt
avorrit, és que t'aboca a ser-
vir sempre a la pròpia orto-
dòxia, il no és això un
símptoma del que li passa a
molts que reclamen un
futur de progrés? Ens
sobren monòlegs i ens cal
allò que feien els nostres
majors amb deler; raonar.
Sembla com si en perdre el
carrer i la plaça com a esce-
nari de la vida quotidiana,
també hàgem perdut la
capacitat d'omplir-la de rao-
naments".

En aquest sentit, la reser-

"Ben prompte
la nostra web també

podrà acollir cada
mes un ALl·l-OLl

Digital."

Noves seccions i formats
La Redacció d'ALL-I-OLI no escapa al
perill centralista del cap-i-casal i, per
això, vol rescatar tant com puga la tasca
que temps enrere van jugar les corres-
ponsalies, perquè és fonamental comp-
tar amb el pols vital que es respira als
nostres pobles i comarques. Les sec-
cions tradicionals s'enriquiran amb d'al-

tres ja assajades amb
èxit temps enrere. Així,
avança Rafa Miralles,
cap de Redacció, "recu-
perarem apartats espe-
cífics per a les expe-
riències innovadores,
les ressenyes de llibres i
publicacions, les nove-
tats culturals i artísti-
ques rellevants, el cine-

^^^^^ ·̂ ma, el teatre, la miisica,
la percepció de les

dones i els homes. Tot des d'una pers-
pectiva pròpia que no es rerugie en un
localisme miop".ALL-I-OLÏ desitja sinto-
nitzar plenament amb l'esperit d'una
organització com l'STEPV-Iv, present en
la vida cívica del País amb voluntat
ferma de participar en la seua transfor-
mació. Les plataformes solidàries, la veu
dels ciutadans i ciutadanes que volen un
món més habitable i més just, seguiran
acompanyant els esforços de la premsa
del sindicat.

La incorporació dels nous blocs i d'al-
tres que van coent-se al rebost de la
revista es farà en un suport renovat tipo-

va fixa d'una part de la superfície impresa
a firmes reconegudes de distints àmbits i
amb temàtica plural es completarà amb
més espai per a la interpretació, la reflexió
i l'intercanvi de perspectives, com les tri-
bunes d'opinió, les vinyetes, la revista de
premsa o les opinions dels lectors. Les
noves pàgines també s'obriran al debat
sobre temes monogràfics sempre que el
tema ho justifique.

José Manuel Soler coordina el procés dïnformatització.

gràficament, en unes pàgines més estruc-
turades i més accessibles a la lectura.
Això obligarà a acostar el discurs a fór-
mules expressives amb què les persones
que escriuen habitualment hauran de
familiaritzar-se. És un dels aspectes que
més preocupen Miralles: "Anirem enlles-
tint unes normes de redacció consen-
suades, amb la intenció de dotar-nos d'un
estil propi. Haurem d'adequar també

l'extensió i els registres lingüístics dels
originals als gèneres periodístics que afa-
voreixen una millor comunicació. Sabem
que no serà íacil i que caldrà un esforç
suplementari per part de l'equip de
redacció, però estarà justificat".

Pel que fa a la presentació, hi ha dub-
tes relatius al tamany del paper amb què
s'imprimirà el nou ALL-I-OLI, si es man-
tindrà el tabloide o es passarà a un for-
mat més menut.Tampoc està decidit si es
dóna per "amortitzat", després de vint
anys, el magnífic disseny de la capçalera
ideat per Francesc Jarque.

ALLI-OII Digital
El frnal de segle anuncia un canvi de
dimensions encara desconegudes en el
món de la comunicació. La irrupció dels
ordinadors i, més recentment, el pes crei-
xent de la Sarxa Internet apunten a
noves formes de relació, de treball i
d'oci, en les quals la Xarxa en té un gran
protagonisme. Pel que fa a la presència a
Internet, Joan Blanco, membre del
Consell de Redacció i responsable de la
informatització en els darrers anys,pensa
que no cal arraconar la lletra impresa per
submergir-se en les aigües de la tecnolo-
gia digital, "perquè, a la cuina, cada plat té
el seu comensal i cada moment el seu
plat". Blanco recorda tanmateix que "fa
temps que som a la Xarxa, i ho saben els
més de 29.000 navegants que ens han
visitat des que inauguràrem la nostra
web (www.intersmdical.es), ja fa més
d'un any". José Manuel Soler, encarregat

de coordinar ara aquestes
tasques, és optimista pel
que fa a l'adopció del nou
format digital de la revista:
"Ben prompte la nostra
web també podrà acollir
cada mes un ALL-I-OLI
Digital. Ja hem íet proves i
n'estem satisfets".

Amb el nou format, la
web i els canvis vertigino-
sos amb què ja ens hem
acostumat a conviure en
ei món de les comunica-
cions, és difícil aventurar
fins on arribarà ALL-I-OLI.
És segur que no s'estalvia-
ran esforços per adequar

els ingredients i les formules culinàries
de la publicació a les exigències que els
usuaris i els nous temps vagen dema-
nant. EI rumb Í la travessia recorreguda
en vint anys de navegació són una mos-
tra de fidelitat a aquestes reptes, alhora
que ens aporten una garantia pel futur.
Per arribar a bon port en aquests nous
periples, com diria el poeta, "bon vent i
barca nova". A

Ail-i-oli 143 33 Extra 20 anys

N O V E M B R E 1 9 9 9



CASUALITATS i COINCIDÈNCIES
Ximo Ferrandis

al tindré barra per a batejar
una publicació amb el nom d'un
engrut culinari la principal carac-

terística del qual és la de transmetre una sen-
sació picant i repetitiva al paladar. En la his-
tòria del paper imprès hi ha publicacions

amb nom disbaratat, batejades
igual que un dia de la setmana,
un animal, una àrea geogràfica o
un ofici, però probablement
aquesta siga l'única publicació
que, no dedicant-se a qüestions
gastronòmiques, duu el nom
d'un element imprescindible per
a acompanyar aliments d'alt
valor calòric i difícils de digerir.
Fa 20 anys, els valencians vam
iniciar una travessia il·lusionant
amb la constitució dels primers
ajuntaments democràtics, la
recuperació de la llibertat d'in-
formació (iniciada en 1977, quan

es va suprimir l'obligació de totes les emis-
sores de connectar amb El Parte de Ràdio
Nacional de Espanya) i la demanda de reins-
taurar uns símbols d'identitat i un autogo-
vern aplastat per una dictadura criminal.

A eixa onada de llibertat, que
acabaria per consolidar-se definitivament
malgrat els intents dels qui encara avui pre-
tenen fer retrocedir uns drets guanyats a
pols, van contribuir decididament els
docents i l'STEPV. Una organització que, des
de posicions progressistes i nacionalistes,
s'ha ocupat en aquestes dues dècades no
sols de la situació laboral dels seus afiliats,
sinó també de la millora de les condicions
necessàries per a que les noves generacions
es prepararen en una cultura de llibertat i
tolerància. Com a òrgan de comunicació
entre els seus afiliats, el Sindicat de
Treballadors de l'Ensenyament va constituir
fa 20 anys la seua publicació. Una publicació
que, com moltes altres de la seua època, es
va llançar al carrer a construir un futur
millor, sense altra garantia per aconseguir-ho
que la tenacitat i la voluntat de persones
amb ganes de normalitzar un país que rei-
vindicava urgentment millores en un col·lec-

tiu estratègic, el dels docents. Un cos essen-
cial per tal de preparar les noves genera-
cions de valencians en un clima de llibertat i
de tolerància.

Potser no siga cap casualitat (ai
contrari, és pura retòrica, perquè la Història
està plena d'elles, perquè la majoria de les
coincidències amaguen una infinitat d'esfor-
ços en un mateix context i en una mateixa
direcció) que també ara s'acomplisquen els
20 anys de la posada en marxa de la Unió de
Periodistes del País Valencià, una organitza-
ció ja extinta (que vaig tindré l'honor de pre-
sidir) que va tindré un paper important en la
democratització dels mitjans de comunica-
ció i que va servir per a parir la Unió de
Periodistes Valencians, l'actual associació
professional dels periodistes valencians.
Potser tampoc és cap casualitat que mentre
ALL-I-OLI es prepara per a modernitzar-se i
estimular amb els seus continguts les noves
generacions de docents i funcionaris agru-
pats al voltant del sindicat, en la Unió de
Periodistes Valencians hàgem decidit fa dos
anys llançar la nostra pròpia publicació, amb
objectius semblants cap el nostre propi
col·lectiu, conscients que no és possible
pensar en el futur sense comptar amb un
mitjà de comunicació que responga a les
necessitats específiques del nostre col·lec-
tiu. Potser perquè, com va assenyalar Ortega
y Gasset, "avui no existeix a la vida pública
més poder espiritual que la premsa", i tots
nosaltres estem necessitats d'ell.

En qualsevol Cas, es tracta d'un ali-
ment d'alt valor calòric necessitat d'un bon
ALL-I-OLI, amb el que segur podrem comp-
tar. L'OU per a ALL-I-OLI, amb el desig que
dins de 20 anys parafrasege la cançó de Joan
Manuel Serrat i acomplisca els 40. Felicitats.

Ex-president de la Unió de Periodistes
Valencians,
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UNA SALSA BEN LLIGADA
Jaume Carbonell

a llegenda diu que raiiioií ei
varen inventar els monjos del monestir

Ide Sant Pere de Roda, una de les joies
de l'art romànic, que s'alça a un dels racons més
feréstecs de la Costa Brava. Uns frares medie-
vals, no cal oblidar-ho, que tenien prou de
temps, ciència Í paciència per meditar sobre
l'altra vida i per gaudir dels plaers d'aquesta.
Sigui o no sigui cert, doncs aquests tipus de
paternitats no solen estar prou documentats
històricament, el fet és que es tracta d'una de
les salses més suculentes de la gastronomia d'a-
rreu del món quan està ben lligada i sense altres
afegitons. Per això sempre m'ha agradat el nom
de la revista i, després de seguir-la amb certa
regularitat, he comprovat que també en aquest
cas es tracta d'un producte ben lligat, amb com-
ponents d'alta qualitat.

Per què també aquest ALL-I-OLI
està ben lligat? Perquè sempre hi ha dos com-
ponents articulats, i cap dels dos es presenta de
forma aïllada i fragmentària. Vegem alguns
exemples. La informació sindical es relaciona
sempre -es lliga, vaja- amb el context educatiu.
Els problemes sindicals, amb les dinàmiques
pedagògiques. Els diagnòstics crítics de la reali-
tat, amb les propostes alternatives. L'educació
infantil i primària amb l'educació dels trams
superiors. L'escola, amb la societat. L'escola
rural, amb la urbana. I l'escola valenciana, amb
el País Valencià, ï n'hi ha més, però no volem
cansar els nostres estimats lectors i lectores.

Aquesta barreja tan saludable
d'ingredients fa que ALL-I-OLI sigui alguna cosa
més que una simple revista sindical i corporati-
va. La informació és abundant en aquest capí-
tol, però també ho és la que fa referència a la
renovació pedagògica, a l'escola pública, a la
coeducació, a l'interculturalisme, a la coopera-
ció, i a la llengua i cultura valencianes. En
aquest sentit, cal citar l'excel·lent monogràfic
dedicat a Joan Fuster.

Sempre m'ha cridat l'atenció ei
fet que, en aquesta comunitat autònoma, la sen-
sibilitat pedagògica i la sensibilitat sindical
anassin de bracet. Així, és freqüent trobar-te a
militants de la renovació pedagògica que també

són afiliats de l'STEPV-Iv o militants d'aquest
que participen activament a les Escoles d'Estiu.
Un fet, cal remarcar-ho, poc freqüent a d'altres
contrades de l'Estat.

Avui ALL-I-OLI està de festa: 20
anys, 143 números i més de
12.000 exemplars de tiratge són
xifres més que respectables. Es
tracta d'una revista que, malgrat
els alts i baixos de tota publicació,
ha fet forat, ha creat un espai amb
personalitat pròpia i s'ha convertit
en un dels principals referents del
professorat valencià. Moltes altres
revistes han hagut d'interrompre,
temporalment o definitiva, la seva
trajectòria. No ha estat el cas d'a-
questa publicació, sempre fidel i
constant al servei del professorat,
de l'escola pública i democràtica i,
en els darrers temps, molt crítica -
quin remeu- amb el seu govern, massa conser-
vador i insensible davant les velles reivindica-
cions i els nous reptes educatius.

Hi ha, però, Una COSa que no m'aca-
ba d'agradar de la primera pàgina: el fet que
sempre se li encolomi l'all als demèrits de
l'Administració-Aquest producte tant suculent i
transversal es mereix millor sort. A més, no ho
oblideu, la perfecció l'assoleix quan es lliga
amb l'oli, el seu "alter'ego". Celebreu-ho festiva-
ment, com els joves que compleixen vint anys,
i vetlleu perquè l'allioli no es talli mai. Seria una
gran pèrdua gastronòmica i educativa.

Director de Cuadernos de Pedagogia.

All-i-oli 143 35 Extra 20 anys

N O V E M B R E 1 9 9 9



EL TREBALL DE LES DONES i ALL-I-ÜLI
Assumpció Boix

la portada d'ALL-I-OLI de març
de!995 hi ha un article,20 anys tre-
wllant i seguim..., signat per l'orga-

nització de dones de la Confederació d'STEs.
Transcorreguts quatre anys, podríem seguir
emprant el mateix titular. Si busquem la res-
posta als per què, per a què i per a qui dels
tenies relacionats amb les dones, ens serà més

fàcil fer una anàlisi del que han
estat aquests treballs, quin objec-
tiu perseguien i seguim intentant
aconseguir.

A la història del sindicat,
AIX-I-OLI ha publicat articles i/o
reflexions sobre la problemàtica de
les dones en el nostre àmbit labo-
ral, educatiu o social. Als nostres
estatuts ha estat present sempre la
necessitat d'una Secretaria o Àrea
de la Dona, però no és fins l'any
1990 quan comencem la tasca d'e-
ditar un número extra en març, un
ALL-I-OLI dedicat a la dona.

Per què un ALL-I-OLI al mes de març?
Aquest número és el resultat d'un treball de
moltes afiliades, amb el suport de tota l'organit-
zació, que treballen en àmbits tan diferents com
la Confederació d'STEs, els secretariats comar-
cals i intercomarcals de l'STEPV-Iv, els col·lec-
tius d'MRPs, els grups de coeducació, les assem-
blees comarcals de dones i d'altres moviments
socials alternatius, a banda de persones que
aporten a títol individual les seues reflexions i
propostes per anar incorporant4es a la nostra
organització com a eines de debat i transforma-
ció social.

Per a què? És una manera d'arre-
plegar i difondre propostes, suggeriments, tre-
balls coeducatius, llibres d'interès..., que ence-
ten debats i treballs de l'organització als centres
educatius, que pretenen transformar la pràctica
cap a una societat més igualitària i mostren
camins per superar les diferències i les discri-
minacions entre homes i dones. També és un
marc de denúncia de les discriminacions que
pateixen les dones de distints sectors laborals o
en certs moments de la vida (les interines, les
dones durant el període postpart), la població
femenina en general en cas de necessitat d'a-

tenció a algun familiar (criatures, persones
majors, persones discapacitades, etc.). És un
marc per a crear opinió, fomentar el debat i fer
propostes a l'Administració. Al llarg d'aquests
anys hem donat a conèixer l'opinió de les
dones del sindicat sobre eís temes educatius i
socials que ens afecten. Així, han aparegut arti-
cles sobre les agressions a les dones i la violèn-
cia de tot tipus; les dones, suport i víctimes de
les guerres i les crisis econòmiques; l'educació
per a la pau; la denúncia de les desigualtats de
tot tipus i les discriminacions laborals; l'anàlisi
de la LOGSE, el diagnòstic del sexisme als cen-
tres i les nostres aportacions per a superar-lo.

Altre vessant és la difusió de les
activitats que organitza l'Àrea de la Dona de
l'STEPV-Iv (jornades, debats, reunions interco-
marcals sobre temes concrets) i els actes o
mogudes en què ha participat el sindicat: mani-
ièstacions del 8 de Març, coordinació amb la
Casa de la Dona, organització de jornades.
També hem escrit per a la revista documents de
l'Organització de Dones de la Confederació, on
sempre hem participat activament.

Per a qui? Som una organització
de dones i homes, en la qual aportem la pers-
pectiva pròpia sobre cada aspecte, canvi, situa-
ció o dinàmica sindical. Aquest punt de vista
serveix per a enriquir la vicia sindical, on parti-
cipem tots i totes. Per tant, aquest ALL-I-OLI
especial cada mes de març el confeccionem
per a tocar consciències, remoure actituds i
proposar noves accions, tant de les dones com
dels homes a qui arriba. Són moltes les tasques
fetes, però, en aquest àmbit més que en cap
altre, hem d'estar sempre alerta per a que el
que és urgent no impossibilite fer el que és
necessari, i animar tothom per tal d'aconseguir
fer més passes avant que enrere. Esperem
seguir treballant els propers vint anys i donar
passos ferms cap a una societat cada vegada
més justa i amb menys discriminacions, tant en
matèria de gènere com en tots els altres aspec-
tes de la nostra vida.

Àrea de la Dona, STEPV-ïv.
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UNA PREMSA ÚTIL i NECESSÀRIA
Rafael Xambó

int anys, quatre èpoques,
números extraordinaris, directors
intrèpids, excel·lents redactors i un

bon feix d'esforços abocats al morter educatiu
és la proesa que ha fet possible el manteniment
d'una capçalera, ALL-I-OLI, al servei de l'ense-
nyament del País Valencià. Només el nom ja
dóna indici de la voluntat renovadora, ventada
d'aire fresc i picantet, que va tenir l'STEPV-Iv
en els seus plantejaments sindicals i en la tra-
ducció d'aquests a les accions concretes que
s'emprenien Í la manera de difbndre-les, així
com en Ja tasca de mantenir informats els seus
afiliats i simpatitzants.

En els anys de l'eclosió dels papers
de curs legal, durant ia Transició política espa-
nyola i l'esclafit de la Batalla de València, men-
tre les revistes clandestines del període fran-
quista iniciaven ef gori-gori, eixia a la llum ALL-
I-OLI, expressió d'una època i d'una necessària
nova manera de fer; lletra de batalla d'una orga-
nització sindical sense corretja de transmissió,
fornada de gent jove i compromesa amb una
concepció de la democràcia en què els princi-
pis bàsics de la participació primaven sobre els
oripells de la representació. Menys ostentació i
més acció. Més assemblees i menys comitès
controladors. Anecdòticament, recorde que
alguns sindicalistes de la corretja, poca-soltes
de l'epítet a flor d'automatisme, titlaven els
plantejaments del sindicat emergent amb velles
etiquetes, com ara el suposat espontaneisme
que ells creien veure en les assemblees que no
podien controlar.

Vint anys també de compromís
amb el País Valencià, amb una concepció reno-
vada de l'ensenyament, en la qual l'arrelament
al medi que predicaven els papers ministerials
de manera ben rància, es contestava amb una
pràctica educativa des de la realitat viva de la
llengua i cultura del nostre poble. I tot açò es
pot trobar com l'aigua en la font en els vint
anys d'articles, comentaris, documents, cartes i
reportatges que omplin l'esplèndida trajectòria
de la revista i que encara avui dia mantenen,
per a bé i per a mal, l'entusiasme i la vivesa
amb què foren escrits. Personalment, m'emo-
ciona rellegir els articles d'un col·laborador de
luxe, Enric Valor, al qual encara menystenen
des del poder, menystenint-nos a tots.

Certament, la transformació que
s'ha produït en l'ecosistema comunicatiu valen-
cià ha canviat les condicions i les regles del joc
per a una revista que pretén ser alguna cosa
més que uns papers professionals. Molts diaris
-alguns de manera merament lucrativa i defi-
cient en els continguts- fan suplements educa-
tius.A Internet hi ha un grapat de pàgines web,
també les de l'STEPV-Iv, que trac-
ten qüestions educatives. La televi-
sió en general continua sense pro-
duir espais destinats a l'escola. I si
es tracta de Canal 9, és urgent que
els xiquets i xiquetes valencians
aprenguen a defensar-se'n.

Malgrat tot, continua
sent vigent i encoratjador el paper
d'articulació de les reivindicacions
dels ensenyants, la funció crítica
que realitza quant a la mateixa
activitat docent, alhora que vigi-
lant pel que fa a les decisions de
les autoritats públiques, com
sabeu molt entretingudes en el progressiu des-
mantellament del sistema educatiu públic.

En qualsevol cas, prompte caldrà enca-
rar a fons una altra transformació de la nostra
revista, a mesura que les pàgines web substi-
tuesquen l'enormitat de paperassa que pro-
duïm i fem circular. Per què no començar a ser-
vir ALL-I-OLI electrònicament als subscriptors
que ho sol·liciten? Més encara, per què no ofe-
rir-lo en la xarxa, com ja han fet els diaris?
Convindrà fer de nou un altre esforç d'inventi-
va i atreviment per aprofitar les possibilitats
que ens obri l'era de la informatització, sense
caure en el solipsisme cibernètic; mantenint,
doncs, ben alta la disponibilitat solidària i
engrescadora que és la marca de garantia de les
persones de l'STEPV-Iv. Salut i per molts anys.

Sociòleg. Universitat de València.
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LA MAS ANTIGUA, LA DE MAS FUTURO
Augusto Serrano

Oy COntamOS con muchas
revistas sindicales, però hace 20
anos no había publicaciones

periódícas y la información se reducía a las
hojas y panfletos editados por las distintas
organizaciones. En ese erial informativo apa-
reció ALL-I-OLI. Surgió de la mano y de la
màquina de escribir (no había ordenadores)
de las personas del STEPV-Iv.

ALL-I-OLÏ nació al mismo tiempo que
La Tiza, boletín informativo de la UCSTE,
organización en la que estaba confederado el
STEPV y que, con el tiempo y con los avata-
res del sindicalismo asambleario, se ha trans-

formado en la Confederación de
STEs, aunque La Tiza sobrevi-
vió a las transformació ne s y
cambios operades en los STEs
en estos 20 anos.

Però SlgamOS hablando de
ALL-I-OLÏ, pues estamos festejan-
do su larga y fructífera existèn-
cia. Esta publicación vio la luz
en un momento de grandes
incertidumbres, con el sistema
democràtico haciéndose, con los
elementos que habían manteni-
do la dictadura todavía en
muchos organismos administra-

tivos y, también, en muchos colegios e insti-
tutos; en ese momento se estaban desarro-
Ilando distintas luchas y ALL-I-OÍLI sirvió
tanto para dar información como para llevar
la opinión de los órganos del STEPV y de la
Coníederación a todos los trabajadores y tra-
bajadoras de la ensenanza.

Creasteis, con modèstia però con
ilusión, una herramienta igual de sencilla
que su nombre, però una herramienta que
con el paso de estos veinte anos ha logrado
ser la revista informativa sindical del mundo
de la ensenanza mas antigua y la que mas
futuro tiene; la que transmite los fundamen-
tos del sindicalismo autónomo y asamblea-
rio, nacionalista y confederal. ALL-I-OLI, sin
duda, ha servido en estos anos para engran-
decer el sindicato, para que el STEPV se
extendiera partiendo de los colegios a los
institutos, a la Universidad, al personal no
docente y, en estos últimos anos, a otros sec-
tores distintos de la ensenanza, como la sani-
dad y la Administración pública. Tenemos el
convencimiento, visto desde fuera, de que la
revista también ha colaborado en la consti-
tución de la Intersindical Valenciana y que
ha sido un elemento de primer orden para

colocar al STEPV-Iv como la fuerza mas vota-
da en toda la Administración pública valen-
ciana.

Desde la Confederación de STES,
así como desde la UCSTE, nacida en 1977, y
desde los distintos STEs de todas las nacio-
nalidades y regiones del Estado, siempre se
ha seguido con mucho interès la trayectoria
de ALL-I-OLI. En muchos de nuestros sindica-
tos hermanos nos ha servido de referente.
Erais y sois el modelo a seguir para muchos,
però sobre todo para aquellos que no nacie-
ron en el momento de vuestra creación, de
aquellos que han surgido en esta última
dècada llevados por el modo de hacer las
cosas en los STEs, en contraposición a como
las hacen en otras organizaciones.

Vemos ALL-I-OLI como un órgano
vivo, cercano a los trabajadores y trabajado-
ras; una revista que no pasa desapercibida en
los centros de trabajo; una revista que no es
indiferente a la problemàtica general y que,
en esta línea, ha contribuido -y mucho- a la
normalización lingüística en los centros de
trabajo.

Las personas que compartimos
con la afiliación del STEPV-Iv el modelo sin-
dical autónomo y asambleario tenemos el
convencimiento de que es la revista de la
ensenanza con mas futuro del País Valencià,
pues la organización que la sustenta es la
que tiene las expectativas mas esperanzado-
ras de todo el espectro sindical, tal y como
se ha manifestado en las pasadas elecciones.

Ahora, cuando estamos conme-
morando los 20 anos de ALL-I-OLI, cuando
todo el mundo proclama las virtudes de la
dieta mediterrànea (de la que el all y el oli
son ingredientes bàsicos), la revista y las per-
sonas que la realizan y que la sustentan tam-
bién son un componente fundamental del
sindicalismo del País Valencià. Confiamos en
que también sigàis siendo un motor necesa-
rio que impulse nuestra Confederación.

Secretariado de la Confederación de STEs.
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LA PREMSA DEL SINDICALISMO ASAMBLEARIO
Manolo Marrero

uestros actOSson,generalmen-
te,el reflejo de nuestros pensamientos
y de nuestras decisiones, tanto en el

nivel personal como en el colectivo. Así pues, el
movimiento asambleario, del que los STEs son su
genuina representacíón, decidió dotarse desde sus
comienzos de una peculiar estructura organizativa
descentralizada: sindicatos de sector, de àmbito
provincial o nacional, y una fórmula confedera!
para el conjunto del Estado.

El exquisito equilibrio mantenido durante
mas de dos decadas entre los diversos centros
de decisión periféricos y la coordinación cen-
tral ha fortalecido a la Coníederacion de STEs.
Así, esta organización ha sido capaz de mante-
ner órganos decisorios autónomos, situando
los màximos en cada sindicato y, a su vez,
cedienclo una parte de soberanía pactada a los
órganos confederales.

Esta peculiar forma de organización, con base
autònoma y asamblearia, sumando esfuerzos en los
distintos lugares del Estado, però a su vez mante-
niendo cada organización sus peculiaridades, sus
ritmos de trabajo, su idiosincràsia, ha hecho que,
tanto la UCSTE originaria como los actuales STEs,
sea una organización implantada en todo el
Estado, con múltiple capacidad de respuesta a las
demandas de los trabajadores y trabajadoras de la
ensenanza porconseguir un mejor servicio publi-
co educativo.

Así también, nuestra prensa ha tenido unas
características cliferenciales. El primer debaté con-
federat sobre si tomàbamos la decisión por crear
un órgano infbrmativo semanal o si realizàbamos
una revista mensual informativa, para el debaté y la
reflexión, se inclino hacia esta última fórmula.Y así
nació La Tiza, con Juan Zubillaga, Paco Audije y
otros muchos. La propuesta rechazada vería la luz,
después de la ruptura, como fórmula informativa
para algunos sindicatos, bajo el nombre de Escuela
Hoy, con Carlos Cermeno, Pío Maceda y algunos
otros companeros.

Sin embargo, la prensa sindical
que mas nos ha caracterizado no ha sido precisa-
mente Ja elaborada desde el centro, sinó la que
cada sindicato ha ido editando y que se ha mante-
nido muy celosamente: una prensa cercana, con
nombres característicos como Escuela Canària,
Escuela Andaluza, Pissarra, Eina, STE-Informa...,
que los trabajadores y trabajadoras de la ensenan-
za de cada lugar consideran como pròpia. Habría
que arïadir las editaclas por los MRPs, en los que de
manera conjunta hemos milítado las gentes que
hemos conformado el movimiento asambleario en
Ja ensenanza. Y como complemento a todas ellas,
con una indiscutible calidad, pluralisme, aportacio-
nes reflexivas, anàlisis educativo y escaparate de
las diversas experiencias, Cuadernos de Pedago-

gia, que ha sido el referente ineludible en lo peda-
gógico y en lo sindical.

Estàs ediciones nos han servido para informar,
reflexionar y propiciar el debaté y las movilizacio-
nes.Y si hubiera que escribir una historia sobre la
ensenanza en el posfranquismo, se haría necesaria
su consulta, pues todas ellas nos ayudarían a tener
una visión global, a la vez que particularizada, del
acontecer en la política educativa de este país en
el ultimo cuarto de sigío.

Esta prensa Sindical ha sido un reflejo de
nuestra acción sindical y podria caracterizarse
como; irregular en formatos (un fiel reflejo de la
evolución tecnològica); con periodicidad variable,
según lo han permitido las finanzas,
la disponibilidad para plasmar ideas
o Ja pròpia dinàmica sindical; con
algunos contenidos comunes, pro-
ducto del debaté confedera! y de la
acción sindical conjunta; y, funda-
mentalmente, con anàlisis, opiniones
y propuestas diferenciadas, cercanas
a cada realidad inmediata. También
ha evolucionado en los contenidos,
pasando de ser el portavoz oficial de
cada sindicato, en el que solo se
publicaban los acuerdos de los órga-
nos y no aparecían las firmas de los
autores, a una època posterior en
quejunto a la expresión mayoritaria
de cada sindicato, ven la luz las opiniones de los
individuos, inciuso disintiendo de las posiciones
de la organización. Sobre la indusïón o no de
publicidad como ruente de financiación, en sus
inicios se rechazó tal posibilidad,y con el paso de
los anos esta ha estado presente, en mayor o
menor medida.

EI contenido global de las publicaciones de los
STEs es un fiel reflejo de la ideologia de la
Confederación: junto a los asuntos laborales de
caràcter sectorial o las llamadas a la movilización,
figuran los de anàlisis de la política educativa, los
de contestación a las agresiones gubernamentales
o de la patronal de la ensenanza privada, los de
exigencias en matèria de descentralización auto-
nòmica, los de intercambio de experiencias edu-
cativas, a la par con los de pronunciamiento sobre
los mas diversos asuntos de caràcter sociopolítico:
desmilitarización, pacifismo, feminisme, ecologis-
mo y solidaridad. Ahí estan, pues, plasmadas las
senas de identidad del sindicalismo autónomo,
asambleario y sociopolítico que practicamos.

Escuela Canària, STEC.
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PÀGINAS QUE HICIERON HISTORIA
Carlos Sanz

H JUÍ1ÍO de 1979, poco ames de
que viera la luz el primer A1L-I-OLI, se
publico el número cero de La Tiza,

boletín informativo de la Union Confederal de
Sindicatos de Trabajadores de la Ensenanza
(UCSTE), hoy STEs, que acababa de celebrar su
primer congreso, en enero de ese ano, con un
doble lema: "Por la unidad de los trabajadores
de la ensenanza" y "Por la escuela pública". En

el editorial de aquel número decí-
amos que ese boletín no tenia mas
valor que el de servir de referèn-
cia para los trabajadores de la
ensenanza.

La Tiza SUrgiÓ en momen-
tos de incertidumbre, escasos
anos después de la muerte del dic-
tador y con un gobierno heredero
del anterior régimen. El entonces
presidente del Gobierno de la
Union de Centro Democràtico
(UCD), Adolfo Suàrez, había sido
ministro secretario general del
Movimiento en el Gobierno del

general Franco. Eran tiempos difíciles, tiempos
de anoranzas y pervivencias totalitarias que se
marchitaban, no sin resistència, ante ía pujanza
del sindicalismo democràtico, que propugnaba
el valor de todas y cada una de las opiniones de
las personas que conformaban el conjunto de
lo que dimos en Uamar, en un acto de realismo,
sindicatos de trabajadores de la ensenanza.
Trabajadores y trabajadoras que no escatimaron
esfuerzos para que su opinión fuese tenida en
cuenta.

En ese COntextO, y como exponente de
los valores democràticos, vieron la luz las pri-
meras publicaciones escritas de este sindicato.
Éramos conscientes de la importància de la
información y quisimos lanzar a los cuatro vien-
tos lo que queríamos para la ensenanza en
nuestro país. No eran tiempos fàciles. "Porque
vivimos a golpes" fue el titular de nuestra por-
tada tras el frustrado golpe de Estado del 23 de
febrero de 1981, el 23-F, dando por supuesto
que quien lo leyera iba a anadir: "Porque apenas
si nos dejan decir que somos quienes somos".

Tiempos duros, tiempos de cambio,
tiempos de hacer camino; se hace camino al
andar y, al escribir, fuimos haciendo un camino,

exigiendo derechos, contribuyendo a la dignifi-
cación de una profesión y luchando por una
escuela pública de calidad.

La Tiza, en cuya elaboración participo con
la inestimable colaboración de Teófilo Ruiz,
Paco Audije y otras muchas personas, marco el
inicio de una prensa sindical democràtica y
plural, impensable pocos anos antes e induda-
blemente vigilada por el poder político de la
època. Posteriormente, La Tiza entregó el rele-
vo a la revista EH (Escuela Hoy) que hasta
entonces publicaba el sindicato de Madrid. Para
quien ha vivido el auge de esta publicación es
un orgullo repasar sus pàginas, testigos de una
lucha continuada y comprometida en favor de
la escuela pública y de los derechos y reivindi-
caciones de los trabajadores de la ensenanza.
EH y La Tiza, al igual que ALL-I-OLI, han jugado
un importante papel en la articulación y verte-
bración de los sindicatos de trabajadores de la
ensenanza que hoy, veinte anos después, conti-
núan la lucha iniciada entonces. El esfuerzo
mereció la pena. Queda mucho trabajo por
hacer. jÀnimo, companeros!

Exdirector de La Tiza y EH.
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All-l-Ou, ELS PRIMERS VlNT AwYS
Joan Mas

Jui vulgui estudiar la histò-
?ría de l'educació en el País Valencià
durant els últims anys, ho haurà de

fer •ks^riament a través d'ALL-I-OLI,
Quaderns de l'Ensenyament del País Valencià.
Sense els Quaderns seria difícil recollir bona
part de la història recent de l'educació al País
Valencià, els seus personatges, les lluites i les
conquestes dels seus treballadors i treballado-
res... Per les seves planes hi ha desfilat tota la
realitat, les esperances, les preocupacions, les
lluites de l'ensenyament al País Valencià. ALL-I-
OLI ha trobat el seu espai i ha aconseguit de fer
una funció important al servei de l'ensen-
yament i la millora de les condicions dels
ensenyants.A través d'ALL-I-OLI coneixerem la
història de 20 anys de camí fet des de la lluita
per a la democratització de l'ensenyament i de
la societat en general.

ALL-I-OLI, 20 anys després, es pre-
senta com la culminació d'una etapa que va
començar en temps de la transició i avui mani-
festa la voluntat de continuar fent camí en la
mateixa línia, de seguir essent una eina útil per
als treballadors i les treballadores del país i d'a-
portar el compromís, moltes vegades des de
posicions alternatives, sempre coherents i res-
ponsables, per a la consolidació del sistema
educatiu.ALL-I-OLI, al llarg de 20 anys, ha defen-
sat un projecte democràtic per a l'escola i per
a la societat. Un projecte basat en la participa-
ció i la decisió dels treballadors i treballadores.
Un projecte compromès en la recuperació dels
drets nacionals. Un projecte defensor del sindi-
calisme sociopolític i de classe.

ALL-I-OII, avui, 20 anys després de l'a-
parició del primer número, segueix endavant
tot mostrant la trajectòria ja ben llarga, com-
promesa i coherent d'unes dones i uns homes,
professionals de l'ensenyament, durant els pri-
mers anys, i provinents d'altres sectors d'arreu
del país, a partir de 1995, que s'han enganxat a
aquest projecte: l'alternativa sindical proposada
per l'STEPV-Iv. ALL-I-OLI ha estat fins ara la his-
tòria de l'escola valenciana, però també n'és el
present i el futur.ALL-I-OLI, des de fa 20 anys, és
la veu de l'STEPV-Iv, el reflex de l'activitat d'un
sindicat cada dia més sòlid, més gran i més com-
plex. Les persones que el conformen són més i
de procedència més diversa.Tanmateíx allò que
més les uneix en la diversitat és el model sindi-

cal. Els temps estan canviant, es plantegen
noves necessitats i s'ha d'afrontar el repte d'a-
tendre-les.

ALL-I-OLI, durant 20 anys, ha estat
-ja és hora de remarcar-ho- una publicació en
llengua catalana. Ha esdevingut una publicació
important per tot el que hem apuntat, la seva
llarga trajectòria, el seu contingut, però també,
per ser editada en català. Al llarg
de 20 anys,ALL-I-OLI ha mostrat la
seva vocació de compromís amb
la terra, la seva lluita per a la recu-
peració de la pròpia identitat cul-
tural, lingüística i nacional.
D'aquesta manera ha contribuït a
la consolidació d'un ensenyament
arrelat i al servei de la terra Í una
societat concretes. Es manifesta
així la voluntat d'incidència i de
participació d'una organització
sindical en la construcció d'un sis-
tema educatiu que serveixi de
base a una societat consolidada
nacionalment.ALL-I-OLI, al llarg de
20 anys, ha mostrat, també, la seva vocació glo-
balitzadora i la voluntat d'incidir en temes cul-
turals i de debat. Cal recordar aquell número
extraordinari d'abril de 1994, dedicat a Joan
Fuster, publicat conjuntament amb Pissarra,
Revista d'Ensenyament de les Illes i EH,
Revista d'Ensenyament de Catalunya, que, a
més de mostrar el reconeixement a la gran figu-
ra del mestre de Sueca, fa palesa la consciència
col·lectiva de pertinença a un mateix poble, de
compartir una mateixa història, una mateixa
llengua i una mateixa cultura, per part d'unes
organitzacions sindicals confederades, amb
forta implantació arreu dels Països Catalans,
com són l'STEPV-Iv, l'USTEC i l'STEI.

Desitgem que per molts d'anys
els Quaderns de l'Ensenyament del País
Valencià segueixin essent la veu d'un sindicat
fort, democràtic, reivindicatiu, solidari, defensor
d'un model d'escola i de societat arrelades en el
propi medi i en la pròpia cultura. Una escola en
la nostra llengua: la llengua catalana que es parla
al País Valencià. En aquesta direcció, la gent de
l'STEPV-Iv i la de l'STEI seguirem fent camí.

Coordinador de Pissarra, STE-ttles.
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Ezequiel Castellana

empre que he hagut de fer
públics els meus inicis dins d'aquesta
jungla que suposa el món de la informa-

ció, he de endarrerir el rellotge fins als inicis
del 1979, moment en què una colla de mestres
i professors ens reuníem, ara ací, després allà,
per a poder confeccionar el sumari d'aquesta
revista. Es tractava també dels inicis del
Sindicat Assembleari de Treballadors de
l'Ensenyament (SATE) i, en coincidència amb

això, de les seccions sindicals que
calien.

Recorde encara les reu
nions al xalet vora mar de Jaume
Munoz i Carme Miquel, lloc en el
qual amaníem tots els continguts
i originàvem les discussions que
calien i que envoltaven aquests
aplecs de persones en les quals el
sindicat havia dipositat la seua
confiança perquè portaren enda-
vant l'òrgan d'expressió i l'infor-
matiu que havia d'arribar a tots
els afiliats i afiliades.

Si alguna vegada he tingut roportuni-
tat d'aprendre el sentit periodístic de les
qüestions, no és altra que gràcies a aquesta
revista temàtica, dins la qual tenia la respon-
sabilitat de bastir el racó de les cançonetes i
de les danses, jocs i animacions que podien
aplicar-se a l'escola. Amb aquesta publicació
vaig descobrir -ara fa vint anys- el que suposa
per als grups organitzats disposar d'un òrgan
de comunicació i expressió lliure, transparent
i participat. No hi ha dubte que ALL-I-OLI va
ser la primera escola de periodisme i la pri-
mera finestra oberta a la lliure expressió i al
comportament solidari des d'una perspectiva
reivindicativa.

Corria l'època del discurs mitjançant
el qual es pretenia millorar la imatge dels
mestres davant la societat que demanava can-
vis, al mateix compàs que s'hi produïen en la
societat. Amb aquesta publicació, a més, els
mestres podien posar en solfa les seues preo-
cupacions i contribuir a la millora de la qua-
litat de l'ensenyament. Es reivindicava -adés
com ara- una escola arrelada al medi, científi-
ca, participativa i participada, coeducativa, i
amb suficient dotació humana, instrumental i
material.

NO hi ha dubte que aquells anys van
significar per a molts de nosaltres la descober-
ta de la realitat que ens envoltava. Els que, com
en el meu cas, procedíem d'un substrat lin-
güístic diferent, vam poder descobrir mitjan-
çant aquestes dues plataformes que esmente
-l'ALL-I-OLI i el sindicat- una cultura més
oberta, més clara i molt més alegre que aque-
lla de la qual procedíem. Vam viure el goig de
compartir amb companys i companyes unes
mateixes preocupacions a favor de la millora
del concepte d'escola pública, i també vam
descobrir la necessitat de posar-nos del costat
dels grups socials que necessitaven major
atenció.

Segurament, després hem pogut
experimentar d'altres sensacions i aprofundir
en la nostra formació com a mestres i com a
persones compromeses en la millora de la rea-
litat que ens envolta; però, per a mi, no hi ha
dubte: ALL-I-OLI va saber trabar un suquet pro-
pici per a la presa de consciència de la realitat
cultural que calia, la realitat política que haví-
em de transformar, i la realitat escolar que
havíem de recuperar des de la perspectiva
més participada possible.

Feliç aniversari i, com diu la can
çoneta, que d'ací a vint anys tornem a trobar-
nos en condicions favorables com per a seguir
fent l'anàlisi dels anys que separen l'inici d'un
projecte formador, informador i reformador de
les opinions com és ALL-I-OLI i la situació del
moment. Salut i força!

Membre del primer Consell de Redacció
íTALL-I-OLI. Director d'El Punt, València.
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