Les potencialitats
de la hiografia
EL TREBALL DE M . Ángeis Bosch
sobre Josep Pous i Pagés constitueix un notable esforf per ressegiiir la biografía i Tobra de l'autor
figiierenc, i, en especial, per analirzar com un aspecte e'í projecta
damuntde l'altre.
Bosch ens mostrará amb cíaredar com els protagonistes de les
obres de POLIS, a mes de fldel reflex
de la trajectória biográfica de
l'autor, explicitaran també, sovint,
les seves posicions polítiques i
filosofiques: radicáis defensors de
la sohirania de Pindividu i, en
conseqüéncia, endémics adversariS'
de qualsevol forma de poder que
impedeixi ser ais homes i les dones
els amos del seu propi destí.
Ressalta, com un deis prinM, Ángeis BOSCH.
cipáis
mérits de! Ilihre, el monuPous i Pagh. Vida i Obres.
mental
esfoTí^ d'erudició, de
Instirur d'Esnidis Empordanesos,
recuperado i d'análisi exhausti(lEE),Rgueres, 1997, ?S4pás.

va de la producció literaria, epistolar, periodística i política de
Pous i Pagés, bona part de la
qual resta, fins avui, inédita i
dcsconeguda.
Un treball tan ambiciós
-tant per l'espai cronologic que
tracta com peí contingut temátic
que intenta abordar- exigeix el
tractament de molt.5 temes de
forma gairebé sumarial i escadussera. Així, des del punt de vista
historie, M. Ángeis Bosch basteix
el seu discurs passant revista a
temes de cabdal importancia,
sobre els quals, de ben segur,
caldrá tornar-hi, monográficament, incorporant les aportacions
fetes per la seva recerca, pero
completant la inevitable visió partidista de Pous i Pagés amb la deis
altres personatges histories implicats. En qüestions com per exem-

ple, a principi de segle, l'enfrontament entre el republicanisme
nacionalista de Pous i Pagés i
Lerroux, o en la seva interpretació
declaradament «poumista», anticomunista, deis primers mesos de
la guerra civil, o en la seva participació en la Iluita -justament contra Cambó- per captar l'opinió
pública europea en favor de la
causa republicana, o, finalment,
en la seva implicado en la primera
Iluita antifranquista, el contrast de
fonts i testimonis esdevindrá del
tot imprescindible.
En resum, com es pot veure,
un Ilibre Interessant, que testimonia les múltiples perspectives que
ofereix, des del punt de vista
metodológic, una análisi histórica
feta a partir de la biografía.

Santi Vila

Les discapacitats
psíquiques
EL LLIBRI; NUM. 3 de la coldecció

Educació Social, Atenció a [jersones
adultes amb dhcapac'mt psíquica, ens
Alcncio a pcrMint*
aporta un treball de reflexió sobre
aduUes anib
(liscupacicit psíquica
els drets de les persones amb discaM a r i o PaUiserD (coord.)
pacitat psíquica a poder desenvolupar i gaudir de les seves capacitáis
en un entom cada vegada mes normalitzat de relacions.
En primer lloc, tant el professor José Ramón Orcasitas de la Universitat del País Base, com la professora Maria Pallisera de la Universitat de Girona, manifesten amb contundencia la necessitat de redefmir
el concepte de retard mental com a
punt de partida per normalitiar al
máxim el dret de tota persona a ser i
Atenció a persones OíMles amb áhcapacia viure en funció de les seves caraclíii psíquica. María Pallisera (coord.).
terístiques i a teñir accés a qualsevol
CoMecció E/S. Núm. 3.
ámbit de vida, de relació, de fotmaUniversitac de Girona.
ció i de treball. Per tant, fan veure,
Departainenr de Pedajio^ia.
amb certa insistencia, la necessitat
Estudis d'EducacJó Social,
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urgent de clarificar conccptes amb
la finalitat d'actuar millor.
En segon lloc, a través de
l'estudi realitzat peí Grup de Recerca
i Esíudi en Educació Social de ía Vniversitat de Ginyna (GRES) sobre les
necessitats d'atenció a persones
adultes amb discapacitat psíquica
areses a la zona d'actuació del Grup
Aspronis, l'estudi ens acosta a la
realitat de les persones amh discapacitat psíquica en els diferent-s ámbits
de vida, al tipus d'assisréncia i atenció per part de la familia i de l'admtnistració i a la resposta de diferents
institucions que treballen en aquest
ámbit. En concret, l'estudi se centra
especialment en l'entitat Aspronis i
en els diferents servéis que gestiona:
el Centre de Desenvolupament Infantil
i Atenció Precof (CDIAP), la UníMi
de Tractüment (UT) peí que fa a la
salut mental, el Centre Pm;y£i de Rosa

(CPR) per a persones amb greu
afectado i les llars residencies com a
alternativa a les llars familiars. Per
altra banda, també es pot constatar
la situado laboral d'aqucstes persones a través del Centre Ocupaciomi
(CO), el Centre Especial de Treball
(CET) i el Servei Ocupacionai
íi'Inserció (SOI), sense deixar de
costat els aspectes de temps Iliure a
través del servei Esport'Esplais.
En definitiva, el llibre ens ofereix una visió, seriosa i rigorosa,
molt Hígada a la realitat i, a la vegada, ens fa veure la necessitat d'augmentar els contactes de treball institucions-universitat, per poder
millorar la situado actual i donar
resposta ais drets i a les necessitats
de les persones amb discapacitat
psíquica del nostre entom i d'arrcu.
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