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Aquest dimecres passat a Mataró es 
va celebrar l’Infolocal, una reunió de 
ràdios i televisions locals que propicia 
la XAL, La Xarxa, amb una premisa 
clara: o col·laborem (bé) o serem resi-
duals. Llegir aquest article en un dia-
ri local o comarcal com és aquest cas 
indica que el lector és algú preocupat 
pel seu voltant més proper. El dia-
ri més reconegut del món és un diari 
local: es diu The New York Times.

Habitualment les trobades sectori-
als (com les fires agrícoles) són una 
gran oportunitat per queixar-se tot 
junts dels problemes que tenim: que 
si no plou, que si plou massa o que si 
el teu jardí és més verd que el meu. En 
la política, també, la cosa local, la pro-
ximitat, allò que en deien subsidiarie-
tat, és bàsica en tots els sentits. És com 
s’ha de començar i és on s’ha d’acabar. 
No en va és als ajuntaments a qui la 
Junta Electoral Central els prohibeix 
posar cartells dels presos polítics o lla-
cets grocs. Això vol dir alguna cosa.

Josep Mayoral, Meritxell Budó o 
Pamela Isús són els nostres superhe-
rois. I els altres alcaldes, perdoneu. 
I en Jesús Medina, aquí a EL 9 NOU, 
o Albert Jordana i Clara Armengol 
a VOTV, o en Paco Agudo, a Ràdio 
Granollers. Estic una mica fart del 
complex que alguns tenen amb l’acció 
local: sigui el periodisme, la política, 
la gestoria o l’esport. La cosa local no 
és quelcom que es pugui menystenir. 
És la base! I és un tema de costos, per 
entendre’ns. Una victòria pírrica és 
aquella que s’aconsegueix mitjançant 
grans pèrdues en el mateix bàndol. 
Això ve del segle IV abans de Crist. I 
el 2017 no ens ho podem permetre. El 
poeta diu que “hem estat, som i serem 
un sol poble. Aquest és el repte i el 
compromís inexcusable. Els avenços 
irreversibles són aquells forjats sobre 
sòlides majories”. I les majories no es 
poden demanar a Amazon, per correu 
electrònic. Les majories són piràmides, 
i ja els egipcis van entendre que la base 
havia de ser àmplia i aquesta base són 
els municipis i tot el que engloben.

La cosa local no és una maria, no és 
una assignatura d’aquelles optatives: 
és obligatori cuidar-ho. Surts al carrer, 
just es tanca la porta de casa i ja estàs 
a la política local, a l’acció local. És bo, 
i intel·ligent, el consum d’informació 
local i de proximitat. És bo, i adient, 
que les teles i ràdios locals col·laborin 
entre elles. És bo, i necessari, saber 
usar les eines que tenim en tots els 
sentits. Vivim un moment en què el 
voluntariat està al màxim de revoluci-
ons: aprofitem-ho. I sabeu d’on surten 
aquests voluntaris? Sí, de la cosa local. 

La cosa local
BÉ I AVANT

Surts al carrer i ja estàs a 
la política local, a l’acció 
local. És bo, i intel·ligent, 
el consum d’informació 
local i de proximitat

Joan Foguet 
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Cada any s’està parlant més de la violència envers les 
dones i de les mil cares i formats d’aquesta violència, que 
a vegades fins i tot es disfressa d’amor, com a les lletres 
de moltes cançons de reggaeton que escolten i ballen 
milers de nois i noies sense adonar-se dels missatges que 
els estan calant, i colant.

Aquests dies s’està parlant més i més també més pro-
fundament de la violència de gènere. Potser perquè cada 
cop hi ha més consciència... Potser també perquè el Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les 
Dones, aquest any –a més de recordar el violent assassinat 
de les activistes germanes Mirabal, assassinades el 25 de 
novembre de 1960 mentre anaven a Puerto Plata a visitar 
els seus marits empresonats– ha vingut a coincidir amb el 
judici contra els membres de La Manada, acusats de vio-
lar una noia durant els Sanfermines del 2016. Un judici 
que s’ha seguit també al carrer i a les xarxes socials per la 
incongruència i la falta d’equitat amb què s’ha tractat la 
víctima, que –tot i la gravetat dels fets jutjats– s’ha hagut 
de justificar com si es tractés més d’una persona acusada 
que d’una víctima. Però no cal anar tan lluny per parlar 
de violència envers les dones. No cal que es produeixi una 
violació, ni qualsevol mena d’assetjament, ni l’assassinat 
fatal amb què han acabat les vuit dones mortes i les gaire-
bé 10.000 (9.954) víctimes ateses per violència masclista a 
Catalunya en els tres primers trimestres de l’any. 

Només cal analitzar l’àmbit en què ens movem cadas-
cú per trobar aquests micromasclismes tan presents dels 
quals cada vegada es parla més. Aquestes actituds tan 
normalitzades que assignen un determinat paper a la 
dona i un altre a l’home. Tot plegat i embolicat en aquest 
llenguatge androcèntric que fa invisible la dona en molts 
casos, i que quan algú s’entesta a fer-ho notar i/o fer-ho 
visible, es pensen que fa broma. Encara recordo la meva 
primera reunió de mares i pares del curs de la meva filla. 
Quan vaig sentir que la mestra deia “els nens” –en genè-
ric, és clar!– de cop vaig prendre consciència d’aquesta 
invisibilitat que patim les dones pel que fa al llenguatge. 
I em va sortir aquella cosa de mare de filla que em va fer 

pensar: “Que jo hagi estat invisible fins ara, passi, però 
la meva filla no ho pot continuar essent.” Quan li posem 
cara a les paraules, tot canvia. I és aleshores quan ens 
adonem que hi ha molts buits, molts silencis, que també 
tenen cara, i que si no la fem visible, i audible, costarà 
molt més fer sentir la seva veu, la nostra veu.  

Ara ja faig broma amb això i quan els professors o pro-
fessores diuen “els nens” o “els nois” m’adreço a algun 
pare o mare que té nen i li dic: “Mira, t’ha tocat, perquè 
això només ho han de fer els nens o les famílies dels nens; 
les nenes, no”. I em miren amb cara d’entendre el que dic, 
però també que no n’hi ha per tant. Que ja s’entén que 
parlen en genèric... Sí, genèric masculí. I quan el genèric 
és masculí, sovint el femení desapareix.

Per això, també és responsabilitat de tothom inten-
tar utilitzar els genèrics que no s’identifiquen amb el 
col·lectiu masculí com ciutadania en lloc de ciutadans; 
infants en lloc de nens; joventut en lloc de joves; gent 
gran en lloc d’avis; humanitat en lloc d’homes i un llarg 
etcètera de paraules que tenim en aquesta nostra llengua. 
I això es pot fer cada dia de l’any, en un exercici de presa 
de consciència del que diuen i del que poden arribar a dir 
les paraules que fem servir. I si ens trobem que ens falten 
paraules o genèrics per expressar tot allò que volem dir i 
no només una part, no passa res... Ja les inventarem.

La invisibilitat també és violència
Míriam Viaplana 
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“Les coses importants són les que no ho semblen”, va 
escriure Mercè Rodoreda, una de les moltes creadores que 
el grup Les Kol·lontai (integrat per les cantautores Merit-
xell Gené, Ivette Nadal, Montse Castellà i Sílvia Comes) 
va reivindicar el 24 de novembre al Teatre de la Garriga en 
un concert ple de feminisme i poesia. I també era Rodore-
da qui deia: “Escriure bé costa. Per escriure bé entenc dir 
amb la màxima simplicitat les coses essencials”. I és que 
escriure i viure són dues activitats semblants en molts 
aspectes: totes dues impliquen un exercici constant per 
despullar el soroll i abraçar l’essència.

Enmig de l’eixordament mediàtic, telemàtic i la xerra-
meca, de tant en tant, potser en el moment que menys ho 
esperem, la vida ens apareix en tota la seva nuesa, lliure 
de parafernàlies: neta. I quan això passa, senzillament 
sentim que passa. Ho sabem. I no ens cal donar-hi massa 
voltes ni intentar entendre gaire res.

Com quan et trobes una persona que fa temps que no 
veus i et sorprens, tu mateixa, de la il·lusió que et fa tenir-
la al davant i poder-hi compartir una estona (que és com 
dir que de sobte t’adones de fins a quin punt l’enyoraves 
sense ser-ne ni tan sols conscient). Com quan algú que 
estimes et comunica una notícia deliciosa i no pots evitar 

emocionar-te i sentir la (seva) felicitat a flor de pell. Com 
quan plores. Com quan desitges. Com quan t’enamores. 
Com quan un instant  (una mirada, un paisatge, una lec-
tura, un pensament) et fascina tan profundament que és 
capaç de provocar-te un plaer ferotge. 

Hi ha dies que la vida transcorre silenciosa, tímida, per 
sota les nostres mil i una rutines. N’hi ha d’altres, però, 
que simplement esclata davant dels nostres nassos i ens 
destarota. I mai no ens avisa amb anticipació, quan deci-
deix enlluernar-nos. Ho fa, i ja està. I és una de les sensa-
cions més intenses (trobo) que es poden experimentar. 

És un tòpic, però també una realitat, dir que la nostra 
existència ens fuig de les mans. Dir que vivim sota l’anes-
tèsia de l’entreteniment i la sobreinformació. Dir que ens 
cruspim les setmanes i els mesos i els anys sense dedicar-
nos prou temps. Suposo que per això, per aquesta inèr-
cia que ens porta a viure de pressa i corrents, fent molts 
cafès amb molta gent, enviant-nos fotografies a l’engròs 
per tots els grups de Whatsapp alhora i planificant els 
caps de setmana amb doodles i demés, és fàcil que ens 
oblidem de (re)trobar-nos, per més que dita així la cosa 
pugui sonar new age.

Però és que com va escriure Julio Cortázar: “No puede 
ser que estemos aquí para no poder ser”. Sort en tenim, 
doncs, d’aquestes plantofades existencials que de tant en 
tant rebem, ja sigui en forma d’una alegria sobtada o a 
través d’un disgust que ens remou l’ànima insospitada-
ment. Perquè és aleshores quan sentim amb més força els 
batecs d’això que hi és sempre però que sovint no veiem. 
I quanta tendresa, quan, tot d’una, se’ns fan presents! 

Plantofades existencials
Berta Florés 
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