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DESTAQUEM

La COVID-19 i els reptes de futur
L'alerta sanitària provocada pel
coronavirus ens ha conduït a
una situació excepcional. Com
sabeu, portem des de mitjans
de març tancats a casa, confinats, i hi haurem d'estar almenys
fins a finals del mes d'abril. A
causa d’aquestes circumstàncies, la revista també s'ha vist
afectada. D'una banda, perquè
publiquem el número 80 més
tard del que hauríem volgut.
De l'altra, perquè els continguts
poden semblar descontextualitzats. Malgrat tot, hi trobareu una
reflexió sobre la tradició que
esperem que us engresqui. La
sacsejada que la COVID-19 ha
produït a festes com la Setmana

Santa o la que provocarà al Sant
Jordi (i altres de més endavant)
no entrava de cap manera en
l'equació quan començàvem a
pensar el dossier central.
Tot trencant amb la lògica habitual de Lo Clarí, obrim l'edició a
tothom perquè pugueu accedir
als continguts de manera online.
Tan bon punt ens sigui possible, els subscriptors rebreu la
revista en paper. Així mateix,
comencem a treballar en el Clarí
81, on esperem poder abordar
els impactes del coronavirus al
poble a partir del vostre testimoni. Us convidem prendre notes
del vostre dia a dia, així com a
participar al concurs literari de

TEMPS ERA TEMPS

EDITORIAL

La tradició sacsejada
Sant Antoni, Sant Antoni, Sant Antoni Abat,
vam començar pel Clarí 79,
i ja tenim el 80 editat!

la Biblioteca i l'Ajuntament.
Subscripcions
Lo Clarí 80 és l'últim número de
l'antiga subscripció. Tenint en
compte els nous temps i les facilitats que suposen els mitjans
digitals, obrirem una nova forma de subscripció. Creiem que
això permetrà una major agilitat
en els tràmits. Tan bon punt es
restableixi la normalitat, us en
farem arribar tota la informació.

Com que pel mig hem tingut Quintos
l'editorial en versets farem.
Perdoneu si alguna estrofa no rima,
poc a poc ho aconseguirem.
En aquest número del Clarí,
sobre la tradició volem reflexionar.
Parlarem sobre festes d'aquí,
i sobre d'altres de més enllà.
La tradició que tenim se sacseja
quan hi ha gent que la vol impugnar.
I hi ha qui de sobte es mareja,
perquè res no es vol qüestionar.

Participació
Des de la revista Lo Clarí volem
crear xarxa. Esperem una revista
per a tothom, així que si també
vols dir-hi la teva, escriu-nos!

Les dones poden ser armades?
Tenim Baltasars de veritat?
El paper dels gitanos ridiculitza
un col·lectiu massa estigmatitzat?

Per Ramon Farré

A la gent de La Granadella,
una cosa els volem demanar,
que agafin la publicació amb paciència
i reflexionin abans de disparar.
Als lectors i lectores de Lo Clarí
les gràcies us volem donar
perquè comenteu i critiqueu els articles
i feu que puguem millorar.
Sant Antoni, Sant Antoni, Sant Antoni Gloriós,
fins aquí hem arribat.
Ara, toquem el dos.
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Gordon Allport i Leo Postman
van escriure el 1947 l'estudi Psicologia del rumor, amb què volien establir les lleis mínimes que
determinen com es creen i difonen els rumors. Malgrat que hi
ha investigacions posteriors que
han assenyalat imprecisions a
l'obra, segueix sent un llibre valuós, perquè situa les claus per entendre la propagació d'aquests
missatges a nivell social.
Allport i Postman van escriure
que, primer de tot, es produeix
un anivellament dels continguts
de la comunicació original, és a
dir, que els elements que el conformen es redueixen i simplifiquen. Amb aquest procés, el rumor es torna molt més curt, molt
menys precís i molt menys complex. En l'estudi van concloure
que, a mesura que avançava la
transmissió oral dels rumors, un
70% dels detalls es perdien.

A continuació de l'anivellament,
el segon procés pel qual passen
els rumors és el d'agudització
de les parts. D'acord a la teoria
d'Allport i Postman, s'emfatitzen
i s'exageren algunes de les característiques del missatge. Els
aspectes que s'havien salvat de
la primera reducció d'elements
són promocionats i constituiran
els pilars de la nova narració.
Ens trobem, per tant, que els rumors, que d'entrada ja són missatges amb un contingut no verificat, amb unes bases ambigües
i que generen interès a la comunitat que els escampa, de sobte
reforcen un conjunt d'elements
que les persones consideren rellevants. En aquesta agudització
hi intervenen, com és natural,
tot de factors irracionals i prejudicis, els interessos i bagatges
de cada un dels transmissors i
transmissores del rumor.

Relat coherent
El rumor s'acaba de configurar
quan els elements aïllats que
hem mencionat en la fase anterior són filats d'acord a un sentit
lògic, marcat també per parcialitats, pels prejudicis i els interessos de cadascú.
En aquest procés, anomenat
d'assimilació, es construeix un
relat concís i coherent, que no té
tant a veure amb el fet ni la comunicació original, sinó amb els
elements que el conformen i que
n'han determinat la forma. El discurs fa fortuna i es converteix en
rumor, en una idea que s'escampa sense aturador.
L'oralitat és el detall més important per Allport i Postman. Avui
en dia, però, la difusió d'aquests
missatges també s'ajuda de nous
recursos que n'han transformat i
accelerat les lògiques: internet i
les xarxes socials els han fet encara més immediats i perillosos.
5
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El temporal Glòria va provocar, al gener, un fenomen poc freqüent a la nostra vila, però conegut pels més grans: veure baixar la vall. Els aqüífers
van sobreeixir a causa de la quantitat d'aigua i la Vall Major va quedar inundada, com ja havia passat anys enrere.
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La tradició
com a camp
de batalla
Cap d'any, la Nit de Reis, el Dia de Reis, Sant Antoni, Quintos i Gitanos, el Carnaval, Setmana Santa, la Mona, Sant Jordi, la Nit de
Sant Joan, la Diada de Catalunya, la Festa Major, la Castanyada, Tots
Sants, Nadal, Sant Esteve, el Dia dels Innocents, la Nit de Cap d'Any.
Les tradicions marquen el nostre dia a dia, el nostre calendari anual i
la nostra forma de ser individual i també col·lectiva. Aquestes festes,
sovint heretades de generació en generació, altres vegades inventades i construïdes més recentment, però revestides d'una capa d'historicitat, avancen amb nosaltres. Així doncs, malgrat que semblen immutables, es transformen a ritme constant. És la pròpia societat qui
en fa crítica o les qüestiona, qui en proposa replantejaments i genera
debats que fan que la cultura popular sigui un reflex viu del context.
En el dossier central d'aquest número ens fixem en les tradicions.
En primer lloc, perquè són un dels elements més estimats del poble,
tal com constava en l'enquesta del Clarí 79. En segon lloc, perquè
aquest Clarí apareix just entre dues festes centrals del calendari catòlic: Nadal i Setmana Santa, les quals impliquen ritus com processons,
l'arribada dels Reis i d'altres elements festius. En tercer i darrer lloc,
perquè els últims temps, gràcies a les xarxes socials i els mitjans de
comunicació, hem vist amb major facilitat com certes pràctiques i festes són polemitzades a nivell de país, i s'han produït debats i canvis
significatius, que han tingut impacte a nivell local i del conjunt del país.
Per tot això, val la pena mirar amb detall algunes de les tradicions de
les que gaudim al poble perquè sovint, els elements festius i patrimonials tenen darrere seu una agenda que ens passa desapercebuda. Qui la posa en dubte, com que interpel·la no només el rerefons,
sinó també la capa emotiva i d'identitat pròpia, pot sacsejar l'entorn.
I, d'aquesta manera, la tradició es converteix en un camp de batalla.
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La tradició i qui la qüestiona
Definim la tradició com aquell conjunt de símbols, festes i costums
que es transmeten socialment, de generació en generació. En un
context globalitzat, però, veiem com la continuïtat dels elements
no sempre és lineal com havia estat fins fa mig segle, i es troba
constantment alimentada o en competició amb altres elements.
Per un costat, hem vist com les festes populars dels Països Catalans entraven en diàleg amb altres celebracions de totes les
parts del món. Malgrat l'aparent conflicte, cada cop trobem més
festivitats híbrides. És el cas de la Castanyada i Halloween, o el
Tronc de Nadal i el Pare Noel. És el cas també de les festes Holi,
de les quals ens hem apropiat per l'atractiu del color i les quals
hem convertit a casa nostra en activitats d'oci. O, sense hibridacions encara, també ens hem familiaritzat cada cop més amb el
Ramadà i altres elements festius de la tradició musulmana.
Per altra banda, l'intercanvi d'informació dins el propi país, però
també amb altres parts del món, ha facilitat que les respostes a la
tradició hagin adquirit una major volada, i s'hagin pogut replicar
en altres contextos i amb altres festes. Gràcies al contacte amb
l'entorn, allò que era local i propi d'una comunitat ara també pot
impactar en el conjunt de la societat, i suposar canvis que antigament, per la falta de difusió, haurien tingut un abast limitat.
El que ens permet atreure gent a gaudir del Desclavament, o
exportar el caganer, i que cada any tinguem notícies de persones descobrint aquest element de la nostra tradició, alimenta els
grups que no es veuen representats en la cultura popular, que
volen ser-hi i participar-hi activament, o proposar-hi esmenes. La
riquesa d'una societat oberta fa evolucionar la tradició per influències exteriors, així com també per pressió interna, d'aquells qui
n'estan o n'han estat normalment exclosos.
I aquí, tant la tradició laica (Quintos i Gitanos, castellers o raiers)
com la tradició d'influència catòlica, s'han vist interpel·lades.

Les dones, el jovent, la
població migrant, la població racialitzada i els grups
estigmatitzats són les veus
que s'han rebel·lat contra
una tradició que les tenia
apartades o minoritzades.
Així com en el cas de les
celebracions provinents
del món anglosaxó ha
dominat el màrqueting i
l'hegemonia cultural dins
el procés de globalització,
en la pressió interna existeix una altra legitimitat,
que és fruit de la denúncia
popular i que acaba conduint al reconeixement de
la riquesa social i de cada
territori i espai.
Les veus crítiques amb el
desenvolupament de la
tradició obren escletxes
que poc a poc van filtrant i
modelant la nova forma. És
el cas de les primeres dones actives en els castellers
o, en les processons, dels
Baltasars "de veritat". De
la mateixa manera, ens hem
preguntat si és ofensiu fer
de "gitanos" el 17 de gener?

On està Caterineta? A la plaça a ballar...

Tots hem cantat cançons tradicionals sense parar atenció a la
lletra. Qui no ha cantat mai "El noi
de la mare"? O “La Caterineta”?
Però si paréssim atenció al que
diuen, potser ens plantejaríem
què estem ensenyant als nostres
infants. Cal tenir en compte que
les cançons tradicionals es van
escriure en una època en què
el rol de la dona en la vida soci10

al i familiar era força diferent al
d’avui en dia. Les dones depenien d'un home en gairebé totes
les facetes de la seva vida. I això
en aquest país va ser fins no fa
gaire (per exemple, fins als anys
setanta del segle passat, una
dona no podia tenir un compte
bancari si el marit no hi donava
l'autorització). Però això no treu
que, sense deixar de les cançons

tradicionals en compte, potser
ens hauríem de plantejar canviar
el currículum musical establert a
Catalunya. Unes cançons on les
dones no tenen nom propi, a excepció de la Verge Maria i poc
més. Tan sols són jovenetes, princesetes, noietes... gairebé sempre
en diminutiu, perquè a les dones
se les ha de protegir i minimitzar.
Segueix a la pàgina 14.

Elena Dueñas
advocada

"Volem viure la pròpia cultura
com ens surti del cony"
El primer de maig de l'any 2014, la "Hermandad
del Sagrado Coño Insumiso a la Explotación y
la Precariedad" va unir-se a la manifestació del
Dia del Treballador de Sevilla amb un pas que
representava una gran vulva de cartró pedra.
Al cap de poc més d'un any de la performance,
l'Asociación Española de Abogados Cristianos
va denunciar tres activistes que hi havien participat per un suposat delicte contra els sentiments religiosos. Després de quatre anys, el
passat octubre, el Jutjat Penal Nº. 10 de Sevilla
va absoldre les tres dones. L'acusació particular, però, ha recorregut la sentència recentment,
per la qual cosa el cas està ara en mans de l'Audiència Provincial de Sevilla.
Lo Clarí entrevista l'advocada Elena Dueñas,
que va participar a la manifestació del Coño Insumiso i que va esdevenir, més tard, una de les
lletrades de les activistes. Volem valorar amb
ella el poder i riscos de ressignificar la tradició.

Comencem per la manifestació del Primer de
Maig. Quins objectius tenia l'acció i per què es
va escollir el Coño Insumiso?
Aprofitant les mobilitzacions del Dia del Treballador es va decidir que calia donar visibilitat a les treballadores, perquè la precarietat té cos i rostre de
dona. En una ciutat tan mariana com Sevilla es va
voler rescatar el ritu de la processó en una manifestació pels drets laborals, i portar-la al context actual.
L'Església, a més, ha utilitzat sempre una imatge
de la dona verge. Per a nosaltres treure el Coño
Insumiso també tenia a veure amb com se separen
els homes i les dones pel sexe, i com se'ns separa
també a les dones entre decents i putes.
És arriscat reapropiar-se d'elements religiosos i
relacionats amb la Setmana Santa?
La Setmana Santa va més enllà de la religió. Forma
part de la tradició popular. Hi ha moltes persones
que participen a la Setmana Santa sense creure en
11
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Déu ni en res d'això.
A la manifestació ens hi vam reunir un munt d'anarquistes, un munt de comunistes i d'activistes. Vam
fer servir un ritu popular que també és nostre, que
ens marca i que forma part del nostre dia a dia.
Quantes vegades a Sevilla no es pot entrar al centre perquè hi ha una processó al mes d'agost? És
una cosa que ens pertany, primer de tot. El ritu, no
vull dir-li processó perquè és anterior al fet que es
cristianitzés, s'utilitza des de fa mil·lennis.
Quin ambient hi havia el dia de la marxa?
Reivindiquem l'alegria. Ja n'hi ha prou! Ens volen
submises, callades i gemegaires, doncs no. S'ha
acabat. Nosaltres som felices, estem orgulloses
dels nostres conys i vam sortir al carrer a gaudir-ho, i crec que això ha molestat molt. Crec que
això també passa molt amb el moviment de les putes. Des del moment en què van començar a organitzar-se, se les ha atacat molt. Té a veure amb
la repressió contra el fet que les dones vulguem
utilitzar l'alegria i els nostres propis cossos de la
manera que ens doni la gana.
Hem vist tota la vida cartells, videoclips i pel·lícules on se sexualitza la dona i, en canvi no hi
ha hagut ni polèmiques ni denúncies com les
que van sortir arran del Coño Insumiso.
Això és el que els molesta, que nosaltres ens auto-definim. I, sobretot, crec que els molesta que ho
fem des de l'alegria. El que no es consenteix de
veritat i el que no poden tolerar és que ens ho estiguem passant bé.
A l'Església li molesta?
Cal que quedi clar que la reacció a la manifestació
del Coño Insumiso no és una reacció de l'Església
Catòlica. Nosaltres vam passar per davant de l'església de la Macarena, que té un pes important dins
de la cultura sevillana i no va passar res. La Basílica podia haver-se querellat. El Consell General de
Germandats i Confraries podia haver-se querellat.
Això apareix en la sentència i es pot llegir. És més,
l'Associació Catòlica de Dones pel Dret a Decidir
s'ha posicionat públicament de la nostra part.
A què atribuïu, llavors, la denúncia?
En realitat, crec que la Asociación Española de En
realitat, crec que l’Asociación Española de Abogados Cristianos de Valladolid l'ha utilitzat com un
trampolí polític per generar un discurs i un debat
polític que no existeix. La cristiandat a Sevilla no
s'ha sentit ofesa per la processó del Coño Insumiso. Jo era al davant i ho vaig veure.
Aquest col·lectiu d'advocats el que vol és tenir visibilitat. L'altre dia, de fet, li van fer una entrevista a la
12

seva presidenta, Polonia Castellanos, i va dir que,
encara que haguessin perdut molts casos, el que
volien era que la gent sabés què li podia passar si
feia actes com el nostre. És una actitud repressora.
I ho diu amb total impunitat.
Els qui s'han molestat són uns senyors des de les
seves butaques de Valladolid. Disculpin per viure
la pròpia cultura com ens surt de el cony!
Pel que comentes, el suport popular el mateix
dia de la manifestació i en el moment de l'opinió, tant a les activistes com a l'equip d'advocades, ha estat total.
Ha estat una meravella. Han sortit conys insubmisos per tot l'Estat. El que ha fet l‘Asociación Española de Abogados Cristianos és fer-nos el favor
més gran de món. El cony estava des del primer
dia a la porta del jutjat i ja el guardarem. Quan es
fan grans passos en certes qüestions, ja no hi ha
marxa enrere.
Com en el cas de les agressions sexuals, o del
llenguatge inclusiu. Quan vaig començar a militar,
era una ximpleria per a moltes persones. Ara és

Les processons no pertanyen a
l'Església Catòlica. Ells es van
reapropiar d'aquest ritu i nosaltres
no podem resignificar-lo?

Les tradicions no són intocables. Això és el que
voldrien ells, però les tradicions també són nostres.

l'Església, no a la religió. Com deia abans, entre
d'altres, ens donen suport companyes catòliques.

La ressignificació d'un símbol laic, com podrien
ser els castellers, els diables o qualsevol altre,
hauria causat el mateix efecte?
Depèn del símbol. Per exemple, què passa si ressignifiques la bandera d'Espanya? El que passarà
és que a les persones que molestaràs seran altres.
Crec que depèn de quina part de l'hegemonia molesti la teva acció. Que el símbol sigui laic o que
sigui religiós no és rellevant, sinó qui es vegi qüestionat. Depèn de quina part del poder hegemònic
se senti ofès per la teva reapropiació. Per tant, no
té a veure amb la religió, sinó amb el poder.

Amb la perspectiva d'aquests sis anys, com valores aquesta acció i quin poder li veus?
Personalment, mai vam pensar que pogués tenir la
projecció que ha tingut. Mai ens va passar pel cap.
A mi, això m'ha ensenyat el poder de l'alegria i la
força d'una col·lectivitat de dones fent el que els
surt del cony. La sororitat ha estat brutal i hem sabut fer-ho passant-nos-ho bé, estimant-nos. Hem
pogut establir noves xarxes i conèixer un munt de
gent. Crec que en el fons, i davant la repressió, el
moviment ha sortit més reforçat.

Cal saber contra qui disparar.
Està clar que el poder i la institució catòlica, l'Església, estan i han estat relacionats al llarg de la
història. Però hi ha molta altra cultura popular amb
la qual no em posaré, com tampoc ho faré amb
l'espiritualitat ni la religió de base. A qui sí que
apuntem és al poder institucional, a l'estructura de

Què ha canviat? Què faríeu diferent?
Ara mateix el moviment trans ens està donant una
bufetada de realitat i recordant-nos que no és el
cony el que representa la dona. En aquell moment
no ho pensàvem. És una situació circumstancial i
contextual. Ara hi ha altres qüestions sobre de la
taula que abans no ens semblaven tan evidents i
no hi paràvem prou atenció. Aprenem i millorem.

Volem viure i el que reivindiquem
des del feminisme és una vida
digna de viure. I una vida digna de
viure és una vida amb alegria

Un detall potser desconegut per a molta gent és
que a part de l'acusació popular de l'Asociación
Española de Abogados Cristianos, també la Fiscalia imputava a les tres activistes un delicte
contra els sentiments religiosos.
És gravíssim. Al meu entendre això és el més greu
d'aquest assumpte. Crec que estem desaprofitant

impensable que no es faci. Ara parlen amb llenguatge inclusiu fins i tot els de VOX.
Deu tractar-se de la ressignificació que ha generat més polèmica i més ha visibilitzat la tensió per part de certs sectors quan s'utilitzen les
seves eines. Hi ha tradicions o costums intocables?
Crec que amb el judici ha quedat demostrat que
no hi ha costums intocables. No poden existir tradicions intocables perquè els propis costums i
tradicions viuen, per se, del canvi. Fa quaranta o
cinquanta anys era impensable que una dona sortís de natzarena, i avui ho veiem. No ho ha regalat l'Església, ho han lluitat les pròpies dones. La
cultura l'anem transformant inevitablement perquè
estem vius i vives.
El canvi està en què ara estem més vives encara les
dones i ens estem atrevint a qüestionar coses que
fins ara no s'havien mogut. La història ha fet que hi
hagi una relació estreta entre la tradició i l'hegemonia patriarcal, però també hi ha un moment actual
en què el feminisme possibles les transformacions.
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una gran oportunitat per reivindicar que aquest delicte no hauria d'existir. A més, està clar i es veu
molt bé aquí que la Fiscalia no és sospitosa de ser
feminista. En primera instància, la jutgessa d'instrucció va arxivar el cas i el va reobrir l'Audiència.
En aquell moment la Fiscalia hauria d'haver deixat
el cas. I és molt més greu perquè van mantenir
l'acusació. Quan vam celebrar el judici va quedar
palès que no s'havia comès cap delicte i es va sol·
licitar igualment la condemna per delictes contra
els sentiments religiosos.
A mi em sembla gravíssim, en un tema que no ha
generat malestar social, ni hi ha cap bé social que
hagi de protegir el ministeri públic. No hi ha cap
delicte i el tipus penal no hauria d'existir, clarament, en un estat aconfessional. Però aquí el tenim.
A veure què fan a partir d'ara ...

¿Molesta la veu pròpia?
És el mateix. Molesta la provocació, moltesta ser un
mateix, igual que molesta quan com a dona et poses una faldilla curta. El que molesta és atrevir-se.
Sí, ens atrevim. Ens atrevim al carrer, ens atrevim en
els tribunals i on calgui. No podem no fer-ho
Des de l'Asociación Española de Abogados
Cristianos s'argumenta que el dret a la llibertat
d'expressió no pot emparar les ofenses als sentiments religiosos.
La jurisprudència diu que cal ponderar el conflicte
entre la llibertat d'expressió i el sentiment religiós.
Ara bé, quan parla del sentiment religiós es refereix
a la seva expressió. És a dir, hi hauria delicte contra
els sentiments religiosos si impedíssim una manifestació religiosa. I no ha passat.
Això tampoc no hauria d'estar prohibit i el delicte

Il·lustració cedida per l'artista visual Nathalie Bellón

Vau tenir dubtes sobre com plantejar la defensa?
És una obvietat que la processó és un símbol que
el catolicisme ha agafat d'una altra cultura i ha ressignificat. No els pertany. Jo no vaig dubtar que
aquesta era la forma d'abordar el cas. Perquè tenim
cultura i llibres, i podem llegir i informar-nos. Encara
que els pugui molestar. Les processons no pertanyen a l'Església Catòlica, existeixen des de fa moltíssim més temps. ¿Ells es van reapropiar d'aquest

ritu en el seu moment i ara nosaltres no podem ressignificar-lo? Per què? On hi diu que els pertanyi?
No els pertany. Nosaltres no farem ni una passa enrere. Tenim clar que la idea no va ser, en cap cas,
ofendre ningú. El que volíem fer era utilitzar l'art i la
cultura per a una reivindicació. I amb això provocàvem, és clar. Però, valga'm Déu, si tampoc no es
pot ni provocar.
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no hauria d'existir, però el cert és que no ha passat.
Et pot ofendre el que vulguis, és clar, però el que no
pots és estar protegit pel ministeri públic. Perquè és
una estupidesa. Total.
Amb la denúncia, però també amb l'actuació de
la Fiscalia, s'està forçant el tipus penal, tal com
existeix? Es podria assemblar a la situació del
delicte d'odi, pensat per defensar col·lectius
vulnerables, i que s'aplica contra antifeixistes?
Sí, sí, tot és una paradoxa increïble. El poder dins
el poder sempre té el seu lloc. Al final, es tracta
del que comentàvem al principi. La institució judicial, els òrgans de poder, estan formats per un perfil
molt concret de persones. I tots són homes. L'hegemonia va de la mà amb l'hegemonia, per la qual
cosa es produeixen aquestes situacions.
Tenint en compte la lògica de la Asociación Española de Abogados Cristianos i de la Fiscalia,
era arriscat argumentar i justificar que s'estava
ressignificant un element tradicional?
El tipus penal no es complia, tot i que imitéssim una
processó. No hi ha delicte per enlloc. Jo no vaig
pensar que fos arriscat i des de la primera declaració en seu judicial vam reconèixer la participació en
la manifestació. Si no haguessin sigut aquestes tres
activistes les imputades, haurien sigut unes altres.
Potser una condemna hauria posat el debat sobre
la taula, però no ens avergonyim del que vam fer.
No considerem en cap cas, igual que no ho va considerar sa senyoria el jutge, que s'hagués comés
cap delicte. Es van explicar les coses tal com havien succeït.
En l'acció van participar-hi moltes activistes.
Per què es va denunciar aquestes tres dones
i no d'altres? Creus que hi ha una raó política
de rerefons, per la seva rellevància o visibilitat
dins dels moviments socials?
No ho sé. No sé com van vincular les seves cares
amb els seus DNIs. Malgrat que són persones amb
un perfil polític clar, no tenen una rellevància pública, o no la tenien abans d'això.
Al capdavall, queda clar que es tractava d'una actuació alliçonadora. El que és increïble és que el jutjat
i el fiscal ho permetessin. Era un missatge per a totes. Ara bé, la resposta ha sigut la contrària. Volien
que ens quedéssim a casa i han aconseguit que
sortíssim amb més força.
Recentment s'ha difós l'anomenat "feminisme
liberal". Davant de casos com el del Coño Insumiso, quin feminisme necessitem?
Davant el feminisme liberal hem de preguntar-nos si

ens serveix. A mi, no. No sé si li serveix a algú. Jo
no vull repartir carnets de feminisme, mai, perquè
cada dona té les seves circumstàncies. Que cadascuna se senti còmoda i senti el que vulgui, perquè
el feminisme per a mi ha estat sempre un espai de llibertat.
Però a tu, pel que dius, no et serveix.
A les pobres no ens serveix, a les negres no els
serveix, a les gitanes no els serveix, a les precàries
no els serveix, a les putes no els serveix. Jo no li
vull dir a ningú quin feminisme practicar ni què és
feminisme i què no. A l'espai en el qual em moc jo,
el feminisme és anticapitalista i antiracista. Estem
en un canvi continu i amb debats oberts sobre moltíssimes temàtiques.
Què vas fer el 8M?
Va ser un dia magnífic, amb molts petons, moltes
abraçades, i a cridar, amb les companyes a la mani
de Sevilla. Vam riure, gaudir i estimar-nos.
L'altre dia sortia Rocío Monasterio de VOX a dir que
no era un dia de lluita sinó un dia de celebració dels
drets. Sí, els que hem aconseguit lluitant.
Està bé, hem aconseguit el que volíem. Objectiu
acomplert amb el Coño Insumiso i les mil cinc-centes accions que es realitzen a tot arreu. El feminisme ha donat una lliçó de poderío en un moment en
què tot estava desmobilitzat.
I per tancar l'entrevista amb el que deies al principi, el feminisme també ha posat l'alegria en el
centre de la reivindicació. La lluita activa, decidida i que es vol feliç.
Sí, quan entres en el feminisme passes etapes. Jo
recordo que quan vaig començar i vaig veure tota
l'estructura em vaig sentir una víctima del patriarcat.
Vas creixent, vas evolucionant i t'adones que la repressió també la tens ficada ben endins.
Hi ha un moment en què decideixes que faràs el
que et doni la gana. I això pot ser que a nivell sexual
t'arribi a una edat, a nivell polític a una altra, a nivell
familiar a una altra, etc. Però crec que aquest és
l'objectiu, l'auto-alliberament.
El patriarcat també el portem ben endins nosaltres,
com els homes. El que passa és que als homes
us dona privilegis i a nosaltres ens reprimeix. Quan
superem aquesta repressió ja està la meitat de camí
fet. Crec que sí, que estar contentes, poder gaudir
dels nostres cossos i riure'ns del que ens passa és
el més poderós del món.
A mi el feminisme m'ajuda perquè m'ha donat amigues, festes, borratxeres, nòvies... Alegria, conya!.
Que el que volem és viure i el que reivindiquem des
del feminisme és una vida digna de viure.
I una vida digna de viure és una vida amb alegria.
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Els Armats, l'element festiu més resistent al canvi

Ve de la pàgina 10.
Les dones havien d'acatar la decisió del pare encara que no fos
la que elles havien triat. Només
cal que busqueu la lletra d’"El rossinyol", on la protagonista no culpa a la mare perquè sap que ella
també està sota el poder masculí.
O la que comentàvem al principi,
"La Caterineta", que vol anar a ballar a la plaça. Tot i que s'escapa
per fer-ho, el final que li espera és
d'allò més brutal. Podeu llegir a
continuació tota la lletra:
16

va haver moltes més incorporacions arreu de Catalunya, en proporció, que en anys anteriors.
La Processó dels Armats a la Granadella sempre
havia estat formada per homes, fins que el 2016
una nena del poble, l’Àneu Mascarilla Guiu, va participar-hi primera vegada, juntament amb una colla
d’infants del poble. Tot i que l'organització ho havia
proposat al seu germà Asier, ell no volia, i l'Àneu va
dir que sí que li interessava. La seva contribució,
que s’ha repetit cada any des de llavors malgrat
ser-hi l’única, sembla obrir una porta que per moltes altres joves i dones havia estat tancada abans.
De fet, manifesta que va notar que a algun armat
no li semblava bé, però ningú li va dir mai res.
En aquest sentit, algunes noies joves que en el seu
moment havien volgut integrar-se als Armats en un
moment en què, fins i tot, hi faltaven participants,
expliquen com malgrat el seu oferiment i ganes,
mai no se’ls va donar cap resposta clara ni motiu
per no poder-ho fer. No podien fer d’armades, però
els oferien l’alternativa de fer de samaritanes, un
paper que no els atreia. Així doncs, malgrat que
havien viscut la tradició des de ben petites i que havien
gaudit dels assajos, se’ls hi va negar la participació activa.
Quan no ha estat la passivitat dels Armats, el pes
de la norma ha tingut una gran importància en les
famílies del poble. Una altra jove recorda una ocasió en què els Armats necessitaven voluntaris. Tot
i la seva determinació, va ser la pròpia família, i
després el conjunt d’armats, que s’hi van negar pel
simple fet de que era una noia i no es podia canviar
en el mateix lloc que els homes. Aquesta exclusió
la va fer sentir malament: “ho vaig trobar absurd i
em va fer mal”. Per això mateix, reivindica la necessitat d’obrir aquest acte de teatre popular, perquè
els temps han canviat.

- A la plaça hi ballen coques,
mareta, deixeu-m'hi anar.
- No hi vagis, Caterineta,
que ton pare arribarà.

El seu pare agafa cordes
i un garrot a cada mà.
A la primera garrotada
un braç li va fer saltar.

- Tan si arriba com no arriba
a la plaça vull anar.
Al cap d'un quart que era fora,
son pare ja en va arribar.

A la segona garrotada,
morteta la'n va deixar.
A la tercera garrotada
ben morta la'n va deixar.

- On és la Caterineta,
que no és aquí per sopar?
- A la plaça ne fan balles,
ella n'ha volgut anar.

Ai, mares que teniu filles
no les deixeu festejar,
que la pobra Caterineta
l'amor li n'hi ha ben costat.

Mapa de Casa Nostra Casa Vostra

La Setmana Santa, una de les festes centrals del
calendari catòlic, ha vist com els darrers anys les
dones s'incorporaven, poc a poc, dins tots els rituals i processons. Una de les mostres més difoses
va ser la participació per primera vegada de dues
nenes a la Dansa de la Mort de Verges el 2018.
Aquest ball, que es creu que es representa des del
segle XIV, havia estat ballat sempre per homes i la
participació de les dues menors va ser un fet històric. Malauradament, el 2019 no van repetir, per la
qual cosa la festa va tornar a quedar mancada de
presència femenina.
A la Granadella, ja fa uns quants anys que les dones participen activament en la Processó del Silenci, del Divendres Sant, portant un dels passos.
Així mateix, les dones també porten el tàlem a la
Processó de l’Encontre del Diumenge de Pasqua.
Una mostra, per tant, que s’han pogut fer un cert
lloc dins de les celebracions de la vila. L’estructura d’aquestes festes, però, no és encara prou
permeable a la participació de totes les dones que
potser ho desitjarien. Un dels elements festius que
més es resisteix a obrir-se és el dels Armats.
Les ciutats de Reus, el Vendrell, Tarragona o Girona, entre d’altres, han facilitat en els darrers temps
que diverses donen puguin incorporar-se a unes
processons que fa dècades, si no segles, que tenen lloc. L’abril de 2019, una jove de 16 anys va
participar en la baixada de llances, com a primera
integrant dona de la història dels Armats de la Reial
Congregació de la Puríssima Sang de Reus. Una
tradició que des del 1705 havia estat formada exclusivament per homes. Un altre cas semblant va
tenir lloc a Girona, on cinc noies van desfilar per
primer cop amb els Manaies en la coneguda entrega del penó. Durant la Setmana Santa del 2019 hi

La Granadella

Quan els Reis arriben de veritat a tot arreu
No és novetat sentir al mitjans de comunicació demanar un rei Baltasar “de veritat” en les cavalcades pels volts de Nadal. Cada cop pren més força
aquest clam, que assenyala el racisme inherent en
pintar de negre el rostre dels voluntaris que hi participen per escenificar aquest personatge tant mític.
Des de fa anys, el col·lectiu Casa Nostra Casa Vostra reclama que tots els nens de Catalunya rebin un
rei negre autèntic, i cada cop més pobles i ciutats
canvien el Baltasar fals per un Baltasar “de veritat”,
de manera que les cavalcades agafen un significat de dignitat i de rebuig a les pràctiques racistes.

Aquest any, al 86% de les capitals de comarca de
casa nostra hi ha arribat un rei Baltasar “de veritat”
(fet que, d’altra banda, no hauria de ser notícia en
el moment actual, tan ple de canvis i moviments
migratoris, ja que en ciutats com Lleida això és una
realitat des de fa més d’una dècada).
A la Granadella fa un parell d’anys que ens visita un
rei negre autèntic, que ajuda a fer que les tradicions locals arribin a tots els que hi vivim i participem
en les activitats del poble. El significat religiós queda cada cop més diluït, i són la màgia i la il·lusió les
protagonistes principals d’aquesta nit.
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Les tradicions i els papers de les dones
Els infants de La Granadella són part activa de les tradicions que tenen lloc al poble. Preguntem a sis alumnes de l'Escola sobre què són per ells les tradicions, què en pensen dels diversos costums i quin és el rol
que hi tenen les nenes i dones. Comparteixen les seves redaccions amb nosaltres.

Guillem Mateu Castelló
5è de Primària
Aquí al poble tenim moltes tradicions que són un costum que repetim durant molts anys, passant
de pares a fills. A mi m’agraden
molt les tradicions i no les canviaria. Una és la dels Quintos
que se celebra per Sant Antoni i
és molt bonica perquè els nois i
noies de 18 anys són els protagonistes. Fan una carrossa i els
Gitanos que són els que seran
quintos el pròxim any en fan una
altra i a la plaça diuen versets i a
la tarda fan el ball del fanalet i es
tira molt confeti.
Per Setmana Santa es fa el desclavament acompanyat dels armats que és la tradició que més
m’agrada perquè jo faig d’armat
i el meu pare també. Ell fa molts
anys que en fa, des de que era
jovenet. També es fa la mona
que sempre anem a Sant Antoni a celebrar-la. La Festa Major
també m’agrada perquè dura
molts dies i hi ha moltes activitats
i molta música.
Pel que fa al paper de les dones,
en les tradicions tenen un paper
secundari i això vol dir que segons a quines festes no poden
participar, tot i que ara això esta
canviant i hi ha alguna dona que
també hi participa. Penso que
tant les noies com els nois poden fer el mateix i haurien de ser
iguals. Penso que les tradicions
s’haurien de conservar sempre.
Quico Gibert Rosales
6è de Primària
Jo crec que les dones o les nenes, tenen els mateixos drets
d’un nen o un home perquè tots
som iguals. És igual que ser un
18

marroquí o romanès, no passa
res. Jo penso que a les dones
també les hauríen d’acceptar
igual que als homes i el que fa un
home també ho pot fer una dona
perquè no importa el sexe que
tinguis, sigui femení o masculí.
Jo crec que les tradicions del
poble són cultura pels seus habitants i que no s’haurien de canviar perquè hi han set tota la vida
i per jo són molt importants, com
per exemple, el desclavament
i els armats. Estic molt content
de que hi hagi una nena, espero
que en un futur n’hi hagi més.
L’únic que canviaria seria la festa
dels Quintos, que la faria a l’estiu, perquè crec que la disfrutaria
més i hi hauria més gent.
Cel Flix Duaigües
6è de Primària
Les tradicions són festes, menjars típics, actes... que ja fa molts
anys que es fan a un poble o a
una ciutat. És a dir, que són característics d'un lloc concret.
Personalment, jo crec que les
tradicions donen un punt positiu al poble ja que el donen a
conèixer. Però algun petit canvi
podria ser bo pels vilatans. Com
per exemple, repartir les tasques
organitzatives entre homes i dones no donar per fet que la neteja
i la cuina només són del sector
femení. En poques paraules, les
tradicions han de conservar la
seva màgia però s'han d'anar
adaptant al segle XXI.
La meva tradició preferida és la
de Quintos i Gitanos perquè fa
molts anys que, aquí a La Granadella, es fa. És molt bonica
de veure i de celebrar pel sopar
que ens preparen a l'ermita de
Sant Antoni, l'arribada de la car-

rossa amb els gitanos, la gresca
de desprès, l'esmorzar típic de
llonganissa a la brasa, l'arribada
dels quintos ben mudats i guapos amb la seva carrossa ben
elegant, la desfilada que fem tots
cap a la plaça, la divertida lluita
de versos entre Quintos i els Gitanos, la rifa de la tarda i el vall
de nit amanit amb muntanyes i
muntanyes de confeti.
Asier Mascarilla Guiu
5è de Primària
Per mi, totes les tradicions són
una part del poble. Crec que tenim unes tradicions molt bones
i que hauríem de seguir com
ho hem estat fent fins ara i continuar-les tots els nens i nenes
per poder-les millorar. Fins i tot,
m'agradaria que se'n poguessin
afegir altres.
M'agrada perquè a quasi totes podem tenir-hi un paper i
formar-ne part, tant petits com
grans. M'aporten amistat, familiaritat, alegria...
Estic molt content amb les tradicions ja que les hem heretat dels
nostres padrins, besavis...
Són com una rutina que s'ha
d'anar complint. M'agraden totes
i cada una d’elles tenen un paper
diferent a fer en aquest poble:
Sant Antoni, Quintos i Gitanos, el
“Desclavament”...
Les dones tenen un paper igual
d'important que el homes ja que
col·laboren igualment els uns
que els altres. Les dones fan
de Maries, porten les imatges,
Quintes, Gitanes... Antigament
hi havia gent que pensava que
fer d'armat, portar els passos de
Setmana Santa, etc. només ho
podien fer els homes. Ara, afortunadament, les coses han canviat

molt i ja s'han obert totes les tradicions a les dones, cosa que ja
s'hauria d'haver fet fa molts anys,
tots tenim els mateixos drets.

tradicions i entre tots col·laborar
per a que es segueixin fent.

Andreu Solé Acununei
5è de Primària

Són celebracions en les quals en
cada una d'elles la festa és diferent. Són tradicions perquè es
porten fent des de fa molts anys.
A mi m'encanten les tradicions i a
més a més m'ho passo súper bé
participant-hi i penso que estic
fent una cosa que també ho van
poder gaudir els meus avis i els
meus besavis quan eren petits.
Crec que no s'haurien de canviar.
Com ja he dit, no les canviaria,
però si hagués de canviar alguna cosa faria que algunes de les
tradicions les adaptessin més
als nens i a les nenes. Tot i que
cal dir que algunes tradicions
ja s'han anat canviant amb els
anys. Per exemple, per Setmana
Santa, ara les noies representen papers femenins com ara de
Maries, les noies dels tres claus,
també ha canviat el fet de que
les dones pugin portar imatges i
també abans els nens no podien
ser armats però ara ja hi ha una
bona colla de nens de totes les
edats.
Personalment crec que això està
malament perquè una dona pot

Per mi, una tradició és una cosa
que es fa en un lloc i en un temps
determinat i sempre és igual.
Com per exemple, una tradició
és la dels Quintos i Gitanos, la
música tradicional, el ball de
bastons, la batucada, els armats,
la cursa de la cordera...
Jo el que canviaria és fer més coses pels infants com per exemple fer jocs a la plaça o un teatre
per a que es diverteixin i que s’ho
passin bé.
El paper de les noies és el mateix
que el dels nois, no té importància si és una dona. Per exemple,
els castellers, ball de bastons,
els Quintos i Gitanos, etc. les noies no tenen perquè no poder fer
les coses que fan els nois. Així
doncs, penso que les dones no
tenen prohibit lo que poden fer
els homes, perquè tenen la mateixa igualtat i podem participar
tots i totes.
S’hauria de conservar lo que
abans es feia per no perdre les

Àneu Mascarilla Guiu
5è de Primària

fer tant de Maria com d'armat.
Com ara jo, per exemple, faig
d'armat i hi ha gent que em mira
com si fos estrany, però jo no faig
cas perquè l'important és que et
sentis bé tu. A més a més, ja fa
sis o set anys que ho estic fent i
quan ho faig em sento molt bé i
molt alegre, m'encanta! Per molt
que estigi sola i que no hi hagi
cap nena més, no em molesta
perquè com ja he dit, m'agrada
molt ser armat i doncs si ara no
m'ho deixessin fer la veritat és
que em posaria molt trista ja que
no seria just.
El vestuari també m'agrada molt
perquè les capes dels armats
que toquen el tambor, la de l’armat trompetista o la de l’armat
que porta la bandera són molt
suaus i els cascs també són molt
bonics.
També podria ser al revés, és a
dir, que algun nen o home vulgues representar un paper "femení" com per exemple de Maria. Encara que pugui semblar
una mica estrany, podria ben bé
ser.
Cal deixar que totes les noies puguin fer el mateix que els nois, i
tots els nois el mateix que les noies ja que al final tots som iguals.
L'important no és l'aspecte, és
que et sentis bé.
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Les tradicions arreu del món:
monjo durant uns mesos

Una festa de fadrins
Salvador Palomar
Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria / Carrutxa
Sant Antoni a La Granadella és una festa de fadrins,
hivernal, de l’antic cicle de Carnaval que s’escau
entre el Nadal i els tres últims dies, esclat de la
festa, abans del dimecres de Cendra: «De Nadal a
Carnistoltes, set setmanes desimboltes». Per Sant
Esteve, els Innocents, Sant Antoni, Sant Sebastià o
Sant Blai, entre altres diades, trobem arreu pràctiques festives que tenen com a protagonistes els
joves en estat de casar-se –en alguns pobles, els
casats de l’any– que esdevenen majorals de les
festes, autoritats burlesques, realitzant captes o
subhastes... ritus de pas col·lectius que assenyalaven l’entrada definitiva en la comunitat d’adults.
«Per Sant Antoni, es comença a fer el Toni». Més
enllà de la benedicció dels animals, el 17 de gener
és una data especialment significativa, concentrant nombroses pràctiques del cicle carnavalesc:
sortida de mascarots, balls de plaça o cobrament
d’impostos burlescos o simbòlics per part dels joves. Per exemple, tallant el pas per la població, per
demanar la voluntat, un costum encara vigent en
pobles de la Ribera d’Ebre ja entrat aquest segle
XXI.
Des de finals del segle XIX, moltes tradicions festives de fadrins esdevenen de «quintos». El servei
militar condicionava la vida dels nois i, igual que
el casament, assenyalava el canvi d’estatus de la
persona dins la comunitat. Avui, desaparegudes
les lleves obligatòries, el concepte s’ha aplicat tant
als nois com a les noies –i aquest és un canvi molt
* Nota de Lo Clarí. En el Clarí 2, publicat
el febrer del 2000, així com en el treball
que es va fer des del Casino l'any 2005,
es va ressaltar com fins a finals dels
Col·laboradors
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significatiu– que arriben a la majoria d’edat.
La Granadella n’és un bon exemple. La contraposició entre els quintos i els «gitanos», un any més
joves, possibilita el joc de transgressió festiva. Més
enllà del contrast en la indumentària i el rol d’uns
i altres, el combat dialèctic, a cop d’intercanvi de
versots, és l’expressió de l’esperit de sàtira i crítica que ha caracteritzat el carnaval. Perquè el seu
contingut pot implicar directament els participants
però, de retruc, fer referència a qualsevol persona
o esdeveniment recent de la comunitat.
Els combats orals, recitats o cantats –generalment,
a partir de quartetes– són prou comuns a la nostra
tradició. La pràctica de rondes, que sortien a cantar a les noies, havia estat molt comuna als nostres
pobles, amb cançons de festeig, però també de
burla, que propiciaven resposta, com en el cas de
les cançons de dansa, corrandes que intercanviaven fadrines i fadrins mentre ballaven en rotllana.
La festa de Sant Antoni compta amb una rica tradició de versets i cobles que es recitaven, o encara
es diuen, a la plaça, després de la benedicció dels
animals. I anomenar «gitanos» als mascarots de
carnaval és habitual. Podríem esmentar exemples
de diverses poblacions, com la Gitanada de Prades, een què les màscares que sortien al carrer
aprofitaven qualsevol peça de roba vella per interactuar amb les altres proposant la venda d’objectes inútils o fent propostes estrafolàries, no exemptes de crítica.

anys 1960 no hi va haver noies participant a la festa. Primer, eren noies que
acompanyaven els Quintos, com a Pubilla o Dames d'Honor, però sense ser

de la mateixa generació. Més endavant,
a mitjans de la dècada de 1970, van
començar a haver-hi Quintes que també
podien ser protagonistes de la festa.

Jennifer Vidal. Heu pensat mai
com seria viure com un monjo
uns dies, unes setmanes o uns
mesos? En països com Tailàndia
o Myanmar és tant comú com per
nosaltres fer la comunió o confirmar-nos.
Tailàndia i Myanmar són països
essencialment budistes; entre el
90 i el 95% de la població segueixen la branca budista anomenada theravada. La religió juga un
paper molt important en la vida
diària dels tailandesos i birmans:
les ofrenes a Buda, les bones
accions per obtenir mèrit (o bon
karma), així com els amulets budistes hi són ben presents.
Són moltes les tradicions lligades
al budisme, però entre totes n’hi
ha una que m’ha cridat l’atenció.
Segons el costum budista, cada
home ha d’esdevenir monjo almenys un cop a la vida, per Tailàndia, i dos cops, per Myanmar.
És important remarcar que es
tracta d’una tradició i no d’una
obligació. Cada home, cada família, és lliure de decidir si fer-ho
o no fer-ho. Així mateix, no hi ha
una durada estipulada, pot variar entre uns dies i uns mesos.
Pel que fa a Tailàndia, el costum
és fer-ho abans dels 20 anys,
mentre que a Myanmar l’habitual
seria un cop abans dels 20 anys
i un altre després. Les dones
tenen l’opció de seguir aquesta
pràctica i ordenar-se en tant que
maechi, l’equivalent de monjo
per a la dona, però molt poques
ho fan.
Els budistes consideren que
fent-se monjos obtenen bon karma que repercutirà en la vida
dels progenitors. És una forma
d’honrar el pare i la mare, de donar-los una millor vida després
de la mort. Tradicionalment tam-

bé està vist com una preparació
del jove a la vida adulta, i especialment al matrimoni. Actualment,
alguns joves ho utilitzen com a
recés espiritual per trobar-se a
ells mateixos o per reflexionar
sobre el camí que volen seguir a
la vida.
L’ordenació per a ser monjo
segueix uns rituals específics.
El jove es presenta al monestir
amb la família i amics. Vestit de
blanc, assisteix a una cerimònia
oficiada pels monjos del temple
i com a símbol d’acceptació fa
tres tombs a la capella. Acte seguit, la família li afaita el cabell i

les celles. Aleshores el jove encapçala una joiosa processó al
voltant del temple acompanyat
de música i de tots els assistents
a la cerimònia. Finalment, procedeix a vestir-se amb la tradicional túnica taronja i accepta les
227 regles que tot monjo budista ha de seguir. Durant el temps
decidit, viurà al monestir amb n
tres mudes, un bol pel menjar i
alguns utensilis d’higiene personal com a úniques pertinències.
A més, haurà de respectar totes
les tradicions monacals: meditació, estudi de la doctrina de
Buda, dos àpats al dia...
Però, què en pensen els joves tailandesos i birmans d’aquesta tradició? Mann, un jove de 24 anys
resident a la capital tailandesa,
no compta passar per aquesta tradició ja que considera que
actualment el budisme s’ha convertit en un negoci i molts monjos
no són bones persones. La majoria dels seus amics opinen el
mateix, però tot i així creu que la
tradició continuarà vigent en les
zones rurals. Sakkhaphan, per
altra banda, de 31 anys i originari de Phuket, al sud de Tailàndia,
fa uns quants anys va ordenar-se
com a monjo i va viure en un monestir durant un mes. En aquell
moment, Sakkhaphan vivia una
situació personal difícil i fer-ho el
va ajudar a trobar les respostes
que estava buscant. No descarta tornar-ho a fer en un futur. Ba
Chit, de 21 anys i originari d’un
petit poble de l’Estat de Shan, a
Myanmar, encara no ha passat
per aquesta tradició. Creu que
per ara es millor concentrar-se
en els estudis, però un cop haurà
acabat la seva carrera universitària sí que té intenció d’honrar el
costum budista.
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La vida frívola
Tres cartes

T., 14 d’agost del 57
Senyor capità,

(extretes de la novel·la en
curs El món a la tardor)
Miquel M. Gibert

CARTA PRIMERA
A Tarragona, 25 de juny de 1857

que no mereixo, he acceptat encantat si és que les
obligacions militars no me’n priven. Si fos així, ja
els enviaria una nota bitllet d’excusa.

Srta. Àgueda Viladomiu Jordana

Li reitero els millors desitjos i la saludo atentament,

Distingida senyoreta,

Ramon Molins
Capità d’Infanteria

Disculpi’m per la gosadia d’adreçar-me a vostè,
però vull saludar-la directament amb tot el respecte, així com també als seus pares si llegeixen
aquestes línies. D’una manera especial, a la seva
mare, a qui no he tingut el plaer de complimentar
en la visita, ja que ha sigut el pare de vostè qui
m’ha atès amb tota la cortesia.
Avui, a migdia, he passat pel domicili de vostè a
interessar-me per la seva salut. El seu pare, molt
gentilment, m’ha comentat que vostè ha passat
una bona nit i que el doctor Matacans –em sembla
que m’ha dit aquest nom, però potser no l’he entès
bé-, en la segona visita que li ha fet, ha assegurat
que, veient l’evolució de vostè, el desmai d’ahir era
un accident sense importància degut a circumstàncies de la naturalesa femenina. No cal dir que
me n’he alegrat molt, perquè, veient-la caure de
sobte, de la manera que ho va fer ahir a la Rambla
i considerant l’estona que va tardar a tornar en si,
em vaig alarmar, com tots els qui la vam assistir,
especialment l’amiga que l’acompanyava i que em
sembla que es diu Valentina, i la vam dur a l’apotecaria del Dr. Brunet. Al birlotxo que aquest senyor
va posar a la meva disposició amb tota la gentilesa
per acompanyar-les a casa, a vostè i a la minyona,
ja feia més bona cara, però encara no retornava
del tot. En fi, senyoreta, no en cal parlar més. L’important és que l’accident no hagi sigut res i que
vostè estigui ben aviat refeta del tot.
El seu pare m’ha dit que el dia de rebre de la seva
mare és el dijous, però que demà no ho farà en
atenció a l’estat de vostè, perquè es pugui restablir
amb tota la tranquil·litat que li cal. En nom de la
seva mare, el seu pare m’ha convidat a visitar-los,
a tots vostès, l’altre dijous. Encara que és un honor
24

CARTA SEGONA
A Tarragona, 12 d’agost, 57
Distingida i respectada senyoreta,
Vostè i jo hem parlat només dues o tres vegades,
però per l’actitud de vostè cap a mi, em sembla
que no li sóc indiferent del tot. Si és aquest el cas,
li demano que accepti la meva admiració i li suplico que em permeti des d’ara de tractar-la amb
una mica més de llibertat, sempre sense moure’m
dels límits de l’honestedat més estricta. No cal dir
que, abans d’entrar en aquesta situació nova en
la relació entre vostè i jo, estic a punt per parlar
amb el seu pare per a tot el que ell vulgui saber de
mi. Naturalment, no sol·licitaré de parlar amb don
Heribert, el seu pare, fins a obtenir el sí de vostè, que és el que ara més espero en aquest món.
La senzillesa de vostè, que no es contradiu amb
les més bones maneres, la modèstia, l’amabilitat
i la discreció de tracte i de conversa m’han captivat i em mouen a fer aquest pas tot confiant en
la seva benevolència. Pensi, d’altra part, que encara no m’hauria decidit si no m’hagués arribat, fa
uns dies, l’ascens efectiu a capità, un fet que molt
probablement em comportarà el trasllat a una altra
guarnició i plaça.

Per la bona consideració en què el tenia a vostè,
no donaré a la mare el bitllet que vostè em va fer
arribar de manera dissimulada i amb molt d’atreviment. Com que fa quaranta-vuit hores de la seva
gosadia i la mare encara no me l’ha reclamat, crec
que ningú del servei no n’hi ha dit res.
Vostè no va triar gaire bé la persona indicada
perquè me’l portés. No l’hi dic perquè el Tonet, el
mosso, sigui un llenguallarg, però és com un albat.
No costa gaire entabanar-lo i, després, fer-lo parlar sense que ni se n’adoni. Pensi que la carta de
vostè la duia a la mà, a la vista de tothom, sense
prendre ni la precaució de posar-se-la a la butxaca. M’ha dit que, com que el quartel no és gaire
lluny de casa, no pagava la pena de posar-se-la
a la butxaca i després haver-la’n de treure... Li he
preguntat immediatament si l’havia aturat algú pel
carrer i li havia preguntat alguna cosa, fos el que
fos. M’ha dit que no, i jo me l’he de creure perquè
gairebé mai no diu mentides. No té prou malícia, ja
s’entén.
De tota manera, no en podré estar segura del tot
fins al dijous vinent, el dia de rebre, com vostè
ja sap. Hi ha alguna visitant habitual de la mamà
que podria guardar el secret una setmana només

pel plaer de pensar, després, que ha passat una
setmana d’un fet tan delicat, sense que la mamà
hi hagi pogut fer res per ignorància. Si m’arrisco
a contestar-li abans és perquè no vull fer-lo patir
sense motiu, encara que, tenint en compte la seva
acció d’abans d’ahir, potser no es mereix que jo li
tingui aquesta atenció.
Vostè em demana una autorització que jo no li puc
donar de cap manera. Tampoc no li puc permetre, és clar, que parli amb els pares d’una situació
imaginària, que no es correspon gens amb el meu
sentir.
Tot i així, acabo aquestes línies agraint-li els elogis
que vostè fa de les meves virtuts, o potser més aviat d’allò que creu que són les meves virtuts. Vostè
no em coneix tant, ni de bon tros, perquè en pugui
parlar amb coneixement de causa.
Si la mamà no diu una altra cosa, m’agradarà que
continuï venint els dies de visita, sempre que la
seva actitud es mantingui dins dels límits que fins
fa unes setmanes vostè havia respectat escrupolosament.
El saluda la seva amiga,
Àgueda Viladomiu
P. S. L’enhorabona per l’ascens, que m’han dit que
és recent encara. No ho sabia. Si per aquesta raó
se n’ha d’anar de Tarragona, jo, com és natural, no
hi tinc res a dir.

Col·laboradors

Al servei de vostè,
Ramon Molins
Capità d’Infanteria
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Allò que és personal és polític
100 anys del naixement de Teresa Pàmies
Carla Roca. Aquest eslògan feminista, popularitzat durant la dècada dels anys seixanta, podria
ben bé haver sortit de la ploma de Teresa Pàmies.
I és que, de la mateixa manera que la seva vida i
la seva obra no es poden deslligar, ella era conscient, i així ho feia palès, que l'experiència personal i el context social i polític no es poden explicar per separat.
Nascuda l’any 1919 al si d'una família pagesa del
Ponent català, va tenir una trajectòria vital marcada per l'exili i l'anhel d'aprendre. Una bona mostra
d’això és la seva obra, que reflecteix a la perfecció
un pensament crític que es va anar forjant ja des
de ben jove.
Idealista convençuda, començà com a militant de
les joventuts del PSUC, més específicament en la
secció de dones. Un cop exiliada, va encadenar un
periple de més de trenta anys, que ens retornaria
la Teresa que coneixem avui en dia. Arrencant per
l'Amèrica Llatina, on cursà els estudis de periodisme, també va tenir l'oportunitat de contactar amb

realitats socials, culturals i polítiques ben diferents
de les del vell continent. Més endavant, tornaria a
travessar l'oceà per establir-se uns anys a l’Europa
central, exercint el seu ofici a diverses emissores
de ràdio a Belgrad i Praga, fins arribar a París, on
es va establir durant una dotzena de primaveres.
Dues noves característiques, ser mare i apàtrida,
van marcar enormement el seu caràcter i així ho
expressa posteriorment als seus escrits. De fet, un
cop retornada a la Catalunya natal, la necessitat de
la paraula es feu encara més gran: l'exili, condició
ineludible per mantenir-se amb vida, havia estat
per ella una part molt important del procés creatiu.
L'estudi d'altres dones, la humilitat pagesa i el seu
desig per fer-se entendre la feren distanciar-se del
classisme intel·lectual tan present a l'Europa moderna. Nogensmenys, la seua obra extensíssima no
defuig l'estil del moment, que dibuixa una realitat
de fragments petits, escampats i recosits, propis
d'un cos i d'un país que encara es recupera de les
ferides de guerra.

La prestatgeria del fons
Recomana l'últim llibre que has llegit. Envia'ns el teu text a l'adreça revistaloclari@gmail.com

Mira'm als ulls
Míriam Hatibi

Rosa dels vents
Mireia Castelló. En aquest llibre, l'autora Míriam
Hatibi (consultora de comunicació i activista catalana), relata des de la seva experiència i d'una
manera molt propera, la seva lluita diària, i la de
molta altra gent, pel fet de ser “diferent”.
Sota el títol Mira’m als ulls: no es tant difícil entendre’ns, l’autora expressa des de la seva àmplia
cultura situacions viscudes en què s'ha trobat pel
simple fet de dur hijab (vel islàmic). Fets que li fan
reflexionar sobre els conceptes d'integració, assimilació, tolerància i convivència. I reivindica constantment al llarg del llibre la ferma defensa d'una
societat oberta, presidida per l'intercanvi cultural i
el respecte, que aposti per la convivència.
Per fer una breu pinzellada comparteixo amb vosaltres una cita de l'autora: «Es diu que "som el mirall en què ens mirem". Si em miro en el meu mirall,
soc Míriam Hatibi, soc de Barcelona, ilerdenca,
espanyola, catalana, marroquina i musulmana. Si
em miro en el mirall de molta altra gent, soc Míriam, immigrant de segona generació, com si la
condició d'immigrant es pogués heretar».
És un llibre que es llegeix fàcilment. Així que simplement us convido a llegir-lo, i a reflexionar sobre
la riquesa d’una societat plurilingüe i multicultural.
El pots trobar a Biblioteca Emili Pujol de La Granadella

El amante silencioso

La dona trencada
Simone de Beauvoir
Edicions 62

Carla Roca. Simone de Beauvoir va ser una intel·lectual, filòsofa i professora francesa. És mundialment coneguda pel fet d’haver sigut una de
les grans veus del moviment feminista dels anys
seixanta. De fet, la segona onada del feminisme
es fonamentaria principalment en les tesis del seu
llibre més lloat: El segon sexe.
El títol que us porto aquest cop és La dona trencada. Es tracta d’una obra dividida en tres parts:
la primera, «L’edat de la discreció», en forma de
relat; després «Monòleg», i per últim, «La dona
trencada», tercera part, escrita en forma de dietari, i homònima de l’obra completa. Tots tres relats
tenen com a protagonista una dona, diferent en
cadascun dels capítols. Tres dones que trobaran
en el seu dia a dia situacions que els són adverses, que les faran entrar en conflicte amb el món,
començant pel seu entorn immediat i la seva pròpia
identitat.
Si us agraden els llibres que aprofundeixen en el
perfil psicològic dels personatges, aquesta és una
bona opció. I és que, com en la vida mateixa, a
mesura que avancen els esdeveniments, la personalitat va desdibuixant-se per tornar a construir-se
altrament, sovint a través de fets traumàtics. Una
reivindicació encarnada, feta de pàgines que són
finestres obertes al món interior d’unes dones atrapades.
El pots trobar al Bibliobús Garrigues-Segrià

Clara Sánchez
Planeta

Carla Barrull. Ezequiel, un madrileny de família
adinerada, decideix entrar en una secta al cor de
l’Àfrica per construir una vida més espiritual. Isabel
serà l’encarregada d’alliberar-lo i de fer-li veure el
costat més frívol de “La Orden”. La protagonista
vol entendre Ezequiel, apropar-s’hi i comprendre
què l’ha portat a deixar una vida acomodada per
viure sense cap luxe i en estat d’alerta continu.
El camí serà llarg i, en més d’una ocasió, es trobaran al llindar entre la vida i la mort, però la lluita
serà profitosa. Una novel·la que ens endinsa en
una realitat àrdua, en un món desconegut per la
majoria d'occidentals.
Demana'l a la Biblioteca Emili Pujol i te'l portaran d'una altra biblioteca
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A Lo Clarí 79, la Gemma Pes, encarregada de la Biblioteca Emili Pujol de La Granadella, ens comentava
l'existència de fins a sis grups de lectura de diferents edats. Per complementar les recomanacions de
"La prestatgeria del fons", aquest número la Biblioteca Emili Pujol us suggereix dues joies de la literatura
infantil actual.

Tinc un volcà

El lladre d'entrepans

El Cep i la Nansa

Cruïlla

Míriam Tirado i Joan Turu
Tinc un volcà és un conte sobre la ràbia, una emoció difícil de gestionar pels petits i no tan petits,
escrit per Míriam Tirado, psicòloga infantil, i il·lustrat pel gran Joan Turu.
Un llibre per a petits i grans, però sobretot per
aquells pares i mares interessats pel benestar
emocional i creixement personal del seus fills i filles, i també per als que els agrada compartir una
estona de lectura amb ells i elles.

Col·laboradors

Patrick Daylob i André Marois
Per als infants d'entre 9 i 12 anys us proposem El
lladre d’entrepans. En Martí està fart que li desaparegui l’entrepà de la seva carmanyola. Des de
fa un temps, cada dia algú li pispa. El lladre no és
pas ximple, els entrepans del Martí són boníssims!
Aconseguirà enxampar-lo? Novel·la gràfica d’humor, escrita d’una manera molt planera i directa,
amb il·lustracions molt suggeridores que capten
els elements essencials de la trama.

C.S.I. Les Velles: L'ermita
A l'últim capítol de CSI Les Velles
la Conxita, veïna de La Granadella, ha desaparegut misteriosament. Les seves tres amigues de
l'ànima, la Teresa, la Ramona i la
Carmeta es proposen investigar-ho.
Montse Méndez.
L'endemà semblava que les coses s'havien revolucionat encara
més. Tot el poble anava ple de la
desaparició de la Conxita. I tothom tenia la seva teoria, cadascuna més estrafolària que l’altra.
Si fins i tot es sentia per les botigues que se l'havien endut els
extraterrestres.
A casa la Teresa i la Ramona,
s'havia instal·lat una calma tensa. Estaven preparant l’operació
que durien a terme aquella nit.
Havien dibuixat fins i tot un plànol per anar més directes al seu
objectiu. Havien quedat amb la
Carmeta per sopar a les vuit. I
d'allà marxarien les tres a la primera missió del C.S.I.
A l’hora en punt va sonar el timbre. Va anar a obrir la Teresa, ja
que la Ramona tornava a ser al bany.
—Alguna novetat?
—Tonteries tot —va dir la Carmeta mentre entrava al menjador—.
I per aquí? Tot a punt per a la
missió?
—Per nosaltres sí, però em preocupa la Ramona. Està tan nerviosa que va a pixar cada mitja
hora, dels mateixos nervis.
—No t'amoïnis, segur que quan
hi estigui posada li passen tots
els mals.
—Ai, Sant Crist! Espero que sí!
—va afegir la Teresa—. Ramona,

vaig servint el sopar! Aspavil!
Patata i mongeta i llangonissa de
segon va ser el menú d'aquella
nit. Necessitaven que les forces
no les abandonessin. Tota la medicació va ser posposada per la
tornada, per evitar els efectes secundaris. Tot, tot estava previst.
O gairebé...
—Agafarem el cotxe de l'Antonio —va dir la Teresa—. Així arribarem abans i si hi ha qualsevol
problema podrem marxar més
ràpid, que no sabem a qui ens
enfrontem.
—Com, el cotxe? —va dir la Ramona—. Si no sabem conduir
cap de les tres! Tu t'has begut
l'enteniment!
—He estat mirant un tutorial de
YUTUF, o com es digui. Sí, dona,
allò dels vídeos per internet que
t'ho ensenyen tot, i no es pas tan
difícil. Va, som-hi! Si ens ho pensem gaire hi trobarem pegues.
A la tercera el cotxe va arrencar.
I en primera van anar cap a la
carretera del Soleràs sense posar els llums, segons la Teresa
perquè no les veiessin, però realment perquè no sabia quin botó
era. La Ramona es va treure del
bolso una llanterna i il·luminava
el camí... o això creia, és clar.
—Veieu com no era tan difícil? —
va dir la Teresa quan va parar el
cotxe darrera l'ermita, mentre les
mans no li paraven de tremolar i
les altres dues sospiraven alleujades després de mitja hora de
patiment.
—Som-hi, ens separem, però no
gaire. I busquem qualsevol pista
que ens pugui indicar si realment

ha estat aquí, la Conxita—. va dir
la Carmeta.
I cada una amb la seva llanterna van mirar per tot arreu, sortint
de la porta de l'ermita per tota
l'esplanada del davant, i seguint
per la part de darrera fins acabar
baixant al que havia sigut un bar i
ara es podia llogar a l'ajuntament
per fer-hi reunions. Sense resultat.
—Ja us ho deia jo que havíem de
començar per casa seva, però
no, la Ramona havia de decidir venir aquí. Quina pèrdua de
temps! I quin fred! —deia la Teresa—. Per cert, on és?
—Aquí, noies! —es va sentir de
la part dels gronxadors—. Veniu!
—Què passa?!
—He tingut ganes d'anar a pixar,
i he decidit separar-me de vosaltres per estar tranquil·la. I quan
he deixat el llum a sobre d'aquest
banc, ha brillat una cosa tocant
la paret.
La Carmeta es va treure de la
butxaca unes pinces de depilar i
una bosseta i les tres van anar a
mirar. I allà, mig enterrades, van
veure unes claus que van identificar com de la Conxita pel clauer
(era un flamenc rosa horrible). I el
que semblava una taca de sang.
Estaven a punt de guardar les
claus a la bosseta quan de sobte
es va sentir un soroll i unes veus
que s'acostaven.
Posant-se el dit als llavis, la Teresa els va fer senyals per anar
per darrere de la paret i amagar-se.
—I ara què fem? —va xiuxiuejar—.
Ens quedem per aquí a veure què
podem averiguar o anem al cotxe?

Suma't a la sèrie "C.S.I. Les Velles". Tu pots decidir com continua la història i ser-ne protagonista. Què han de fer ara? Vota a les nostres xarxes socials o a les botigues del poble.
LoClari

loclari

Fe d'errates: En l'últim número us demanàvem que ajudèssiu a desempatar a la "Sole", quan en el text parlàvem de la Ramona. A més, vam
activar les votacions molt més tard del desitjat. Us agraïm els vots emesos, i ens comprometem a habilitar les votacions amb més marge.
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La Venus d’Urbino de Ticià, en la qual s’havia inspirat Manet per al seu quadre

L’Olympia de Manet, que va crear
un gran escàndol el 1865

DE FIT A FIT

Olympia: una història de ruptura amb la tradició
Maria Gibert Espinós. El quadre Olympia,
d’Édouard Manet, és una de les pintures més cèlebres del segle XIX. Retrata una dona blanca,
nua, reclinada en un llit i mirant a l’espectador, i
al seu costat una dona negra, del tot vestida, que
li ofereix un ram de flors. Segurament, molts dels
lectors n’han vist la imatge desenes de vegades
(en revistes, en llibres de text, a la televisió, etc.),
i no els produeix cap mena d’antipatia, però quan
es va presentar per primer cop al públic, al Saló de
París de 1865, l’Olympia va provocar un escàndol
majúscul.
Tant la crítica com el públic van criticar el quadre
ferotgement: el trobaven lleig, vulgar, ofensiu. S’explica que, fins i tot, molts visitants del Saló el van
voler destruir, i que si no hagués sigut per les precaucions que va prendre l’administració, se n’haurien sortit.
Però, per què es va crear tot aquest enrenou? Què
feia que aquest quadre fos tan mal vist? Alguns
lectors podrien pensar que el fet de mostrar una
dona del tot despullada ofenia la moral de l’època, però el cert és que la història de l’art és plena
30

de nus femenins molt celebrats. Només dos anys
abans, al Saló de 1863, Alexandre Cabanel havia
presentat el seu El naixement de Venus amb un
èxit aclaparador. I la mateixa Olympia de Manet
està directament inspirada en la Venus d’Urbino de
Ticià, que gaudia de molta fama des del moment
de la seva creació (1538).
Ara bé, els títols dels dos quadres que acabo de
citar ens poden donar una pista sobre el perquè
de la indignació provocada per l’Olympia: tant Cabanel com Ticià retrataven Venus, la deessa romana de l’amor; Manet, en canvi, trencant del tot amb
la tradició, retratava, en la seva Olympia, una dona
real.
A mitjans del segle XIX, el nu només era admissible
si es situava en un espai exòtic o mitològic. Moltes
de les dones que apareixien despullades en els
quadres eren deesses, éssers fantàstics o personatges de la Bíblia. Sovint, se les pintava mig d’esquena, endormiscades, o “enxampades” en sortir
de l’aigua. Però Manet, fugint de les convencions
de l’època, va retratar una dona de carn i ossos,
que a més mirava l’espectador fit a fit.

Si a aquesta mirada directa, sense pudor (que
demostra que Olympia està voluntàriament despullada), li sumem altres detalls, com ara l’orquídia
dels cabells, el braçalet, el xal o les sabatilles, que
per als espectadors de l’època eren senyals evidents que la dona en qüestió era una prostituta, la
polèmica era més que esperable. I per a més inri,
el pintor va utilitzar, com a model per a la protagonista, Victorine Meurent, que era una model i pintora coneguda en els cercles artístics del París de
l’època i que, per tant, molts espectadors podien
reconèixer.
L’actitud transgressora de Manet, que el 1865 li
va valer una allau de crítiques, avui en dia ja no
ens ho sembla tant. Acostumats a veure imatges
molt més irreverents que aquesta, l’Olympia ja no

ens ofèn. O sí? Potser no ens sorprèn veure dones
despullades mirant a càmera, però què en pensem
del fet que una dona com Victorine Meurent, que
era ella mateixa una pintora notable, hagi passat
a la història com la model preferida de Manet, i no
per les seves pròpies obres? I què ens sembla el
fet que la serventa negra sigui, en contrast amb
Olympia, gairebé invisible (tant, que durant anys
els crítics d’art ni tan sols van fixar-s’hi)?
Les tradicions artístiques, igual que les societats,
canvien i evolucionen; el que en una època semblava transgressor en una altra es dóna per descomptat. Per això, observar les obres d’art del
passat atentament ens pot revelar moltes coses no
només del moment en què es van crear, sinó també del present.
El naixement de Venus de Cabanel,
que va ser rebut amb molts elogis

31

LO CLARÍ

MAR. 2020

CINEMA
Official Secrets (Secretos de estado)
D&N. L’any 2003 està a punt d’esclatar la
guerra de l’Iraq. Els EUA i els seus aliats
intenten convènçer les Nacions Unides
sobre la necessitat d’aquesta invasió, i
utilitzaran, si cal, la manipulació i la mentida per crear una opinió favorable en el
si del Consell de Seguretat.
Els EUA envien un memoràndum als
seus aliats per tal que utilitzin joc brut per
pressionar alguns membres del Consell
de Seguretat de les Nacions Unides per
a que votin a favor de la invasió de l’Iraq,
però en passar aquest document per les
mans d’una analista de seguretat britànica (Katharine Gun) aquesta decideix
arriscar-ho tot i filtrar a la premsa aquest
document. Serà aleshores quan serà detinguda i tractada com a traïdora i acusada de revelació de secrets oficials.

Interpretacions sòlides, guió acurat, cuidada posada en escena,
basada en fets reals.

Col·laboradors
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LES ENTITATS DE LA GRANADELLA
Associació de Joves de La Granadella
Com fem cada any, al gener vam realitzar un canvi
de junta, ocasió en què aprofitem per reunir-nos el
màxim de socis i poder presentar-nos com a Junta
i fer les votacions pertinents. També s'aprofita l'espai per intercanviar opinions, escoltar el soci amb
totes les seves idees i identificar les necessitats
que tenim com a col·lectiu dins del poble. Ah, també mengem calçots!
En aquest escrit, la nostra intenció és explicar les
nostres idees i propòsits com a nova Junta i possibles accions de futur que ronden per les nostres
ments. La intenció com a Junta és poder realitzar
més activitats (on tothom està convidat, grans i petits!); no solament enfocades a l'oci (que ens agrada molt, tot s'ha de dir), sinó també enriquir-nos
amb activitats de tipus cultural. Algunes propostes
d’activitats que estem coent i que intentarem posar
en marxa serien un vermut popular, un passeig pel
terme amb consciència ambiental i un torneig de
futbol sala…

També un dels nostres projectes centrals és poder tornar a posar en marxa el Local del Jovent,
on a poc a poc estem comprant material nou i arreglant petits desperfectes que ha anat patint durant
aquests anys. Per a nosaltres és de vital importància poder tenir un espai informal on es comparteixen activitats lúdiques i on es fomenten les relacions socials entre els joves de diferents colles i edats.
Som una nova Junta amb ganes i molta motivació.
Un dels nostres principals reptes és poder tornar a
crear una bona pinya i xarxa de col·laboració entre
el jovent i esdevenir un pilar fonamental dins de la
nostra població.
Després d'aquesta declaració d'intencions volem
esmentar el nostre compromís cap al medi ambient
(amb accions com ara intentar reduir el consum de
material no reutilitzable i de plàstic), potenciar l'esport i el temps d'oci dels joves, i fomentar la consciència sobre diverses problemàtiques actuals de
la nostra societat. Esperem aconseguir-ho!

Club Excursionista Garrigues Altes
El Club Excursionista Garrigues Altes sorgeix l’any
2010 per la confluència al nostre territori d’un grup
de gent que comparteix una afició comuna: la muntanya i el muntanyisme en totes les seves variants
(excursionisme, escalada, alpinisme, piragüisme,
esports de neu, espeleologia, ciclisme, etc.).
Durant aquests 10 anys de recorregut, el Club ha
organitzat un gran nombre d’activitats que tenen
com a finalitat gaudir de l’esport i de la natura
de forma compartida, divulgativa i respectuosa,
oferint un ventall de possibilitats que van des del
Pirineu a les muntanyes litorals, sense oblidar els

tresors que s’amaguen a les nostres contrades, on
any rere any hi tenim algunes caminades, curses i
sortides en bicicleta de muntanya que segur que
coneixeu.
A més, des del Club estem oberts a noves propostes i idees que vulgueu aportar: si sabeu alguna
ruta o excursió interessant, o us agradaria provar
alguna activitat de muntanya i no sabeu amb qui,
contacteu-nos i intentarem fer-ho possible!
Aprofitem l’ocasió que la revista ens ofereix per
presentar-vos el nostre calendari d’activitats per
aquest 2020.

MAIG
Dissabte 16 | Pujada al Pedraforca
Dissabte 23 | Garrigues Bike

AGOST
Dissabte 8 | Caminada nocturna
Dissabte 29 | Aneto - Castanesa

NOVEMBRE
Dia a determinar | Cursa i caminada de la Primera Premsada

JUNY
Dilluns 22 i Dimarts 23 | Flama
del Canigó. Relleus

SETEMBRE
Dissabte 19 I Diumenge 20 | Pic
de Comapedrosa

DESEMBRE
Dia a determinar | La Marató

JULIOL
Dissabte 18 | Camí de ronda a
les Terres de l'Ebre

OCTUBRE
Diumenge 11| BTT i Senderisme
Dissabte 23 | Garrigues Bike

*** Les activitats i les dates són
susceptibles de canvis.
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L'oleoturisme i el Centre de la Cultura de l'Oli
Laia Manresa. L’oleoturisme és
una paraula que sorgeix per
definir el turisme que es desenvolupa a través de l’oli, dels paisatges d’oliveres i de tota la cultura que hi ha al voltant d’aquest
producte, des del camp fins a la
taula. Aquest terme cada cop té
més difusió a nivell nacional i en
l'àmbit del turisme.
Cal destacar que quan fem una
cerca sobre aquest terme a internet, les primeres pàgines que
se'ns mostren són majoritàriament de les Garrigues i la Terra Alta, fet que ens indica que,
gràcies aquest turisme, les dues
comarques cada cop tenen més
projecció turística i poc a poc estan aconseguint desestacionalitzar el turisme que fins ara es concentrava en el mesos de collita.
Això permet que hi hagi visitants
en comarques de l’interior durant
tot l’any. A més a més, el Museu
i Centre de la Cultura de l’Oli de

Catalunya es posiciona com un
dels millors plans d’oleoturisme
d’Espanya.
Una mostra que cada cop hi ha
més interès en aquest turisme
són les dades de visitants amb
què hem tancat aquest 2019. Durant aquest any han visitat el Museu i Centre de la Cultura de l’Oli
de Catalunya 5.289 persones, fet
que ens mostra que el projecte
d’oleoturisme a la Granadella es
consolida amb un increment del
15% de visitants respecte l’any
anterior.
La major part dels turistes provenen d’altres indrets de Catalunya,
però també ens visiten persones
d’altres països. L’any 2019 vam
rebre la visita d’un grup d’estudiants dels Estats Units d'Amèrica i d’un grup de productors
del Marroc, i fa pocs dies en van
visitar unes estudiants de Corea
del Sud. Tot això fa palès que
l’oleoturisme està en alça, no

tants sols a nivell nacional sinó
també internacional. Una mostra
de l’augment n'és que a alguns
països com Itàlia aquest tipus de
turisme s’ha començat a regular
i ja s’equipara amb l’enoturisme
(el turisme del vi).
Podem dir que el Museu i Centre
han aconseguit difondre la cultura de l’oli durant tot l’any i desestacionalitzar el turisme, anteriorment només dels mesos d’hivern,
a la comarca. Les diverses activitats culturals han permès que
tinguem forasters durant tot l’any,
per exemple, escoles que realitzen tallers amb els seus alumnes, jornades tècniques per als
professionals del sector oleícola
o el curs de pedra seca que es
realitza juntament amb la UDL i
el CIPS. Tot això, acompanyat de
diversos tallers que han despertat l’interès local i provincial de
diferents col·lectius.

Col·laboradors

Col·laboradors
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La contra(rèplica)
L’Andrea Flix Ballesté respon
a una afirmació que ha sentit
més d'una vegada: "el futbol
femení ni és futbol ni és femení".

"Formem bons i bones esportistes, però
sobretot, formem bones persones"
L’Andrea Flix Ballesté és preparadora física i delegada de l’equip de
futbol sala masculí de Bellaguarda i
jugadora a l’Oli les Cabanes de Juncosa. El que va començar com a joc
amb amigues i amics del poble ha
acabat sent part de la seva feina diària. Malauradament, ha hagut d’escoltar més d’una vegada comentaris
masclistes dins de la pista, sobretot
com a delegada de l’equip masculí.
Avui, ella escriu la contrarèplica:

potència creixin, però també provoquen que creixin les ganes de lluitar
per un futur amb igualtat d’oportunitats,
amb justícia de gènere i sense prejudicis.
Crec que el món esportiu, i sobretot el món del futbol, té molts condicionants que han anat provocant
aquesta manca d’igualtat d’oportunitats i constants faltes de respecte,
en molts casos cap a dones futbolistes, però també cap a àrbitres,
jugadors/es d’altres nacionalitats,

El món de l’esport, i especialment el
món del futbol, és un món que està
molt associat a la figura masculina.
Aquest és un tòpic que s’ha anat
trencant amb el pas dels anys, però
encara falta molta feina a fer per poder arribar a la igualtat d’oportunitats entre els dos gèneres dins del
món esportiu i eliminar estereotips i
prejudicis molt arrelats.
Com a jugadora de futbol sala, sempre m’he sentit molt respectada, tant
dins com fora de la pista. Com a
preparadora física i delegada d’un
equip masculí no puc dir el mateix.
En diverses ocasions, jugadors i/o
personal de l’equip tècnic de l’equip
rival han utilitzat el fet que jo sigui
una dona per fer comentaris masclistes i de menyspreu, faltant-me el
respecte a mi i a l’equip. Aquestes
situacions fan que la ràbia i la im-

Jugadors i equips tècnics
rivals han utilitzat el fet que
sigui dona per fer comentaris
masclistes i de menyspreu, i
m'han faltant el respecte tant a
mi com al conjunt de l’equip
Els comentaris dels pares
durant els partits i una infinitat
més de condicionants afecten
de forma directa l’educació
dels i les nostres esportistes
etc. Un d’aquests problemes és la
manca d’educació en valors que hi
ha hagut durant molts anys. Actualment les coses han anat canviant i
s’aposta molt més per aquest treball
educatiu, que aporta molts aspectes
positius, tant en l’esport com en la

vida quotidiana dels i les esportistes. La falta de valors com ara el respecte, l’empatia, la companyonia,
etc. provoca que es duguin a terme
accions i comentaris poc respectuosos, com ara masclistes, però també xenòfobs, cap als àrbitres, etc.
Des del meu punt de vista, també
cal destacar l’actitud de molts jugadors professionals, sobretot futbolistes, que no tenen respecte en molts
casos ni pels companys, ni pels
àrbitres, malgrat que són el mirall
dels futurs esportistes que anem formant. Els mitjans de comunicació,
que tracten de manera molt diferent
els triomfs masculins dels femenins,
per exemple amb les imatges que
mostren, sovint tampoc no ajuden.
Com tampoc no ho fan els comentaris d’alguns pares durant els partits.
Tot plegat, afecta d’una forma molt
directa l’educació dels i de les nostres esportistes.
L’esport no n’entén, de gèneres.
Per a mi és una manera de fer salut, d’aprendre noves disciplines, de
conèixer noves formes de moure’ns,
etc. Però sobretot, per a mi, l’esport
és la millor forma d’aprendre valors
com el respecte, l’empatia, la solidaritat amb els companys, la disciplina, etc.
Per tant, formem bons i bones esportistes, però sobretot, formem bones persones.

