El patrimoni sahrauí
Entre el 4 i el 6 de desembre de 2008 va tenir lloc a Tindouf el XVI Festival
de la Cultura i les Arts Populars. Investigadors de la Universitat de
Girona hi van assistir convidats pel govern de la República Àrab Sahrauí
Democràtica per participar en un seminari de patrimoni. Es tractava, a
més, d’una bona oportunitat per entendre què representa el patrimoni per
al poble sahrauí i per participar en la seva preservació.
La ministra de cultura sahrauí, Jadiya Hamdi, va resumir la setzena
edició del Festival com “la voluntat de submergir-se profundament en la
cultura sahrauí d’una forma acadèmica”. Amb aquesta ambició,
es convocava els estudiosos al Seminari Internacional de
la Cultura del Sàhara Occidental, que es duria a terme al
campament de refugiats de la wilaya d’Auserd. Hi van anar
convidats els investigadors de la UdG Carles Serra, Joan Lluís
Alegret i Gabriel Alcalde per la relació que, juntament amb
altres membres de la UdG, han mantingut amb el Museu
del Poble Sahrauí i amb diversos jaciments arqueològics
de la regió, estudiats per ells. L’excepcionalitat del
Festival estava avalada per la instal·lació de més d’un
centenar de haimes, construïdes amb la consigna d’abillar-les amb tots
els elements tradicionals que fos possible incorporar-hi. Els gairebé tres
mil sahrauís que hi van participar provenien de les dahiras, els districtes
dels campaments de refugiats. Carles Serra explica que un dels motius
que els va moure a acceptar la invitació va ser que “consideràvem que
en aquell festival hi podríem trobar les millors mostres de la cultura
tradicional sahrauí”, una cultura que, d’altra banda, corre el risc de
perdre’s pels canvis estructurals profunds als quals està sotmesa la
societat sahrauí, que en pocs anys ha passat del nomadisme a viure en
campaments i ciutats.

El problema patrimonial d’una nació sense estat
Un dels objectius dels organitzadors del Festival ha estat mostrar les
singularitats de la cultura sahrauí i potenciar-ne el patrimoni. De fet, la
haima és considerada, en paraules de Jadiya Hamdi, “un dels pilars de la
cultura sahrauí, que ens acull des que naixem fins que morim, que és la
llar i el punt de trobada”. No és estrany, doncs, que hagi estat l’element
més mimat pels organitzadors, perquè com diu Joan Lluís Alegret “veure
més de cent haimes muntades és un espectacle excepcional”. Conscients,
però, que amb el Festival no n’hi havia prou, els organitzadors van
convocar el Seminari Internacional de la Cultura del Sàhara Occidental,
compost de sis tallers, en un dels quals, el de Patrimoni, van participar
els tres representats de la Universitat de Girona. Després de les jornades
de debat, un dels objectius que es va plantejar va ser la creació de
l’Observatori de la Cultura Tradicional Sahrauí, fonamentat en la recerca
arqueològica i amb la missió transversal de fomentar el turisme cultural,
una oferta que ja comença a despuntar.
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Jocs seriosos

Jugant la gent aprèn. Aprofitar el ganxo dels videojocs per formar les
persones és una possibilitat que comença a prendre embranzida. El
projecte Game Tools de la Universitat de Girona és una aposta en aquesta
direcció que ha estat reconeguda amb el premi CINC a la millor idea de
negoci 2008.
Jugant la gent aprèn. La capacitat de jugar i la
d’aprendre són dues característiques que l’home
no deixa de posseir mai. Per tant, la possibilitat de
barrejar-les obre tot un món de possibilitats que els
desenvolupadors informàtics s’afanyen a omplir amb
les seves propostes. El grup GiLab de la Universitat
de Girona desenvolupa aplicacions de realitat
virtual aplicables a videojocs. Mateu Sbert dirigeix
aquest grup de recerca i defineix el projecte Game Tools com “una
finestra que permeti veure els progressos del grup i estimular-los.”
El premi CINC
El projecte Game Tools ha guanyat la primera edició del premi CINC a la
millor idea de negoci. La consecució del guardó atorga la possibilitat
de disposar d’un espai de treball i compartir l’experiència laboral amb
altres empreses per tal de fomentar l’intercanvi de coneixement. Els
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El patrimoni de l’ús
Una de les característiques dels objectes tradicionals que formaven
part de l’aixovar de les haimes era el seu elevat valor d’ús. Tot havia
de tenir una utilitat o fins i tot més d’una. A tall d’exemple, la sella de
muntar que feien servir les dones era, alhora, una taula dins la haima.
Els objectes quotidians, doncs, es caracteritzaven per la seva utilitat i
versatilitat, fins i tot pels aprofitaments successius quan ja no servien
per a la fi per a la qual havien estat creats. És per això que el catàleg
d’objectes que s’exhibia a les haimes era certament limitat i totes
mostraven un aixovar semblant. Aquesta peculiaritat no es fa estranya
si es té present que s’està al davant d’un poble que ha estat nòmada fins
que les circumstàncies l’han obligat a establir-se.
Més enllà de la fesomia dels objectes, els investigadors estaven
interessats a conèixer quina era la percepció que els sahrauís tenien
del seu patrimoni. En aquest sentit, sembla que són precisament els
objectes que tenen un ús concret els que els interessen i consideren

dignes de conservar. És per això que els més joves, que viuen lluny
del nomadisme dels seus predecessors, obliden amb rapidesa el nom
d’objectes que havien estat importants per al seu poble, com el dels
diferents tipus de selles de muntar camells.

guanyadors en podran disposar durant tot un any i el GiLab es proposa aprofitar tot aquest temps per tirar endavant la creació d’una empresa derivada
(spin-off) que transfereixi a la indústria els resultats de la recerca que du a terme, una recerca centrada en aspectes d’il·luminació global, en l’estètica
computacional i en el que s’anomena jocs per a la salut (games for health). Per a Mateu Sbert el videojoc és com una pel·lícula, en la qual calen uns actors,
un guió o uns efectes especials.
Jocs per a la salut
Possiblement, un dels objectius més ambiciosos sigui el programa de desenvolupament de jocs interactius orientats a millorar la salut de les persones. Per
avançar en aquest camp emergent, es desenvolupen eines i es publica la recerca, al mateix temps que es col·labora amb altres grups, com el d’Imma Boadas,
per optimitzar els recursos. El que es persegueix és que, a través del joc, les persones millorin els seus costums relacionats amb la salut i, com a conseqüència,
aconsegueixin resultats significativament millors.
El GiLab també s’especialitza a trobar els algorismes que simulen la il·luminació en entorns virtuals, per tal de trobar un equilibri entre el realisme de les
imatges generades i el seu cost de computació, i en el reconeixement de formes, per tal de tenir en compte ràpidament els objectes i poder-los organitzar,
una aplicació molt interessant per a la gestió documental. També dediquen esforços a l’estètica computacional, un camp que, segons Sbert, fusiona “la
computació, la filosofia, la psicologia i les arts.”

La construcció del capital social
a la Universitat de Girona
Si bé no hi ha acord unànime sobre la definició de capital social, tothom coincideix en la seva importància. El grup de recerca Processos Psicològics i Psicopatologia,
que coordina la doctora Esperança Villar, desenvolupa una aproximació al fenomen del capital social en el context de la Universitat de Girona. La recerca pretén
elaborar un instrument per avaluar els recursos socials de què disposen els individus que formen part de la Universitat, ja siguin els estudiants, els professors o
el personal d’administració i serveis. També es fixa en les eines amb què compta la institució per relacionar-se amb l’entorn.
En aquest moment, l’equip format per Beatriu Caparrós i Ernest Luz, com a investigadors, i Susana Romero i Laura Camps, com a becàries, treballa en la
definició de les motivacions dels agents, de les persones, les variables que, al cap i a la fi, contribueixen a crear el capital social a la UdG. Villar identifica una
d’aquestes variables amb la justícia, pel que fa a les relacions entre els estudiants i els professors, perquè “a través de la justícia es construeix la confiança”,
afirma, tot defensant que la confiança és un dels pilars de les xarxes i, per tant, del capital social. Alhora, aquest capital resulta essencial, perquè contribueix
al desenvolupament de la institució en si mateixa, tant des del punt de vista del desenvolupament social, com des dels valors que la Universitat aporta a la
societat. Saber com són les regles d’aquest joc social ha de contribuir a millorar el funcionament de tot el conjunt, perquè conèixer les dinàmiques internes i
externes “situarà la UdG en una millor condició”, prossegueix la investigadora.
El fonament teòric d’aquesta recerca aplicada es troba en el treball que Villar havia abordat amb anterioritat, i que es va publicar amb el nom La construcción de
capital social en las universidades. Un análisis motivacional de les estrategias de networking de los estudiantes, en el qual es defensava que la construcció
del capital social a les universitats implicava la recuperació, en certa manera, de l’esperit associatiu a fi d’aprofitar els recursos socials que es generen a les
xarxes i en les relacions personals per fer front als reptes amb què es troba la universitat actual. Si als anys seixanta i setanta els esforços es van centrar a
desenvolupar el capital humà, pel que fa a incrementar el coneixement o les habilitats de les persones, avui se sap que amb aquesta recepta no n’hi ha prou.
Cal entendre que hi ha uns altres tipus de relacions, que són les xarxes socials, que no podem oblidar si volem ser
competitius. L’estudi,
que se centra a analitzar els factors que faciliten la creació del capital social a la Universitat de Girona, donarà a
conèixer els primers
resultats el mes de juny vinent.
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