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La vaga feminista ha anat escalfant 
motors durant els dies previs a les mo-
bilitzacions de demà. Des de fa dies, les 
entitats gironines que impulsen les 
mobilitzacions s’han anat carregant de 
raons i han exposat amb xifres la dis-
criminació de les dones. Des de La For-
ja es penjava a les xarxes el gràfic El pa-

triarcat en dades, on es constata que les dones dediquen el doble 
de temps a la llar i a la família que els homes, segons l’Idescat. De-
mà a les 11 del matí s’ha convocat les dones de Girona a pintar un 
mural feminista a la pujada de Sant Fèlix. La intensa jornada del 
8-M a Girona inclou piquets itinerants que sortiran del pàrquing 
del Decathlon a les 7 del matí, un taller de pancartes, dinar popular, 
activitats i concerts, i la manifestació unitària que sortirà a les 18 
hores de la plaça de la Independència.

Activisme feminista

 Podeu enviar les vostres fotografies i textos al correu comarquesgironines@ara.cat

les claus del dia 

Castelló d’Empúries

Antiga capital del comtat d’Empúries, la vila de Castelló 
d’Empúries conserva nombrosos vestigis del seu passat 
medieval. Al nucli antic, en un entramat de carrers estrets, 

hi ha edificis d’interès històric, com el Palau dels Comtes, el con-
vent de Sant Domènec, la presó medieval o la magnífica Basíli-
ca de Santa Maria, coneguda com la catedral de l’Empordà.  

 
Dibuix i text: Palmira Bea (UrbanSketchers Girona)

ELRACÓDIBUIXAT

laproposta

ELS PERSONATGES FEMENINS  dels 
relats de Víctor Català, nom literari de 
Caterina Abert, tindran veu aquest di-
vendres, 8 de març, al Centre Cultural 
La Mercè de Girona, amb l’espectacle 
Victorada (20 h), que uneix literatura i 
feminisme. L’obra de Caterina Albert és 
plena de dones que breguen amb la fa-
mília, amb el marit, amb els amos, amb l’amor, amb l’abús, amb la ma-
ternitat clandestina, amb afanys de llibertat que topen contra cos-
tums d’esclavitud. En l’espectacle, una selecció dels textos en què 
apareixen aquestes dones seran llegits per  Maria Bohigas, Mar Bosch, 
Gemma Busquets, Mar Camps, Mita Casacuberta, Cristina Cervià, 
Elisabet Don, Laura Fanals, Lluïsa Jordà, Núria Martí Constants, Ire-
ne Muñoz, Marta Pijoan, Maria Puig i Neus Real Mercadal.

Les dones de Víctor Català

SOM VEÏNS AMB L’ESCULTOR Udae-
ta, i no fa gaire vaig trobar-me’l pel carrer 
i em va explicar que havia tingut un ac-
cident anant amb bicicleta pels boscos de 
l’Ardenya. Vaig pensar en l’energia escul-
tòrica d’aquestes muntanyes de suros i 
pins, plenes de grans roques arrodonides 
que et trobes pel mig del bosc com ruï-
nes de ciutats megalítiques. Vaig pensar 
en l’energia d’una topada física entre un 
escultor i la natura. 

Fins a mitjan març pot visitar-se a Sant 
Feliu de Guíxols una Retrospectiva 1986-
2018 de l’obra d’Udaeta. En una vida an-
terior, Udaeta va dedicar-se al disseny in-
dustrial –per exemple, a confegir un es-
premedor–. Va alliberar-se’n a través de 
l’escultura figurativa, però la seva obra 
mai no ha deixat de tendir a la funciona-
litat. Moltes escultures seves represen-
ten edificis, i, envoltat per elles, sembla 
que et moguis per una ciutat feta a esca-
la, una ciutat que algú acabarà edificant 
algun dia a mida humana, una ciutat pri-
mitiva com les restes megalítiques que es 
troben per l’Ardenya o les cases de l’àni-
ma egípcies, maquetes d’una civilització 
germinal, existida, viscuda, amb carrers, 
temples i torres, cases, palaus, murs i for-
taleses, ciutadelles, altars i fars, escultu-
res gràvides en els dos sentits de la parau-
la: pesants i prenyades, perquè amb tot el 
seu pes abracen o sostenen l’aire. 

Potser pel rovell del ferro o pels colors 
del bronze, o potser pel parell de Nauti-
lus que hi ha al mig de la mostra, la meva 
impressió, contemplant-la, era d’estar 
caminant pels carrers d’aquesta ciutat 
submergida, amb tota la materialitat i el 
pes de l’aigua al voltant meu, amb la se-
va organicitat, la seva fertilitat, o sigui, la 
seva vida, entorn d’unes escultures semi-
nals que recorden els objectes trobats de 
Henry Moore i que tendeixen a elevar-se 
per deixar a terra el seu pes, tan constant 
i notori. D’aquí ve que hi hagi tanta pre-
sència d’escales, perquè l’escala tant va 
cap amunt com cap avall. Són obres pro-
fundament interioritzades, meditatives i 
sense espai per a la frivolitat. Totes fun-
cionen com a defenses protectores, invul-
nerables, però tenen l’elegància d’un ani-
mal, són naturalesa. Sovint es poden des-
muntar, les peces poden combinar-se al 
gust i moment de cada persona, i això les 
fa també lliures, infinites. 

Imaginar-se Udaeta a l’Ardenya ajuda 
a comunicar-se amb la seva escultura. El 
rovell del ferro fa pensar en la mica graní-
tica de la roca de Pedralta, fins fa poc bas-
culant, que persevera en el mateix equili-
bri indomable, l’ataràxia d’aquestes es-
cultures robustes i essencials, configura-
dores, vertebrants, esquelets de l’esperit. 

Udaeta 
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Laura Trafach (@lauratrafach) 
Docent 

“Què hòsties aporta el estado dels testimonis 
al judici? Casat és més cool que solter?   

Si vius amb algú i t’hi enllites és  
viure en pecat?” 

Carla Llobet (@carlallobet) 
Periodista 

“Que vagin fent lloc a les presons,  
que cada vegada som més” 

Lluc Salellas (@lsalellasvilar) 
Polític 

“Ja fa 36 anys de la independència de Salt i 
Sarrià de Ter respecte a Girona. Molts d’anys 
als pobles veïns i un desig: que des de la sobi-
rania de cada municipi articulem una àrea de 
treball compartida més ferma i ambiciosa per 

garantir la qualitat de vida de tothom” 

Meritxell R. Lavall (@MeritxellLavall) 
Filòloga 

“La manera més fàcil d’oblidar algú  
és blocar tot el que t’uneix a aquella persona 

perquè no t’arribi cap informació  
d’ell/a i sortir a divertir-te” 

Eduard Cid (@eduardcid) 
Periodista 

“El que cal és exportar el nostre virus i el 
dels armilles grogues a la resta del continent! 

Tot és possible i tot està per fer!” 

Àngela Vilà (@Angelavilavendr) 
Infermera 

“«Les infermeres estem preparades  
per ajudar a millorar l’eficiència  

del model de salut», assegura Marga Esteve” 

Pere Serrat (@Pere Serrat) 
Dissenyador gràfic 

“Gran discurs de la meva mare, la professora 
Montserrat Manén, en rebre el premi Tres 
de Març. Va reclamar a les institucions que 

treballin per la igualtat d’oportunitats de 
tots els saltencs i saltenques. Per fer-ho,  
diu que cal: 1) saber escoltar, 2) posar-hi 
recursos i 3) prendre decisions valentes” 

Carme Fenoll (@CarmeFenoll) 
Bibliotecària 

“No oblidéssiu, palafrugellencs massa sovint 
oblidadissos, que una jazz band és avui una 
cosa que porta aires de civilització. Ho deia 

en Josep Ganiguer el 1928 i ho explica l’Oriol 
Oller a Música i festa a Palafrugell”

vistaltwitter
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BÚSTIA D’INVESTIGACIÓ 
L’equip del Comarques gironines obre un nou espai de relació amb els lectors. Qualsevol document, base de dades, testimoni, imatge, vídeo o àudio que cregueu que pugui ser una prova o 

indici d’una pràctica il·lícita o poc ètica i que sigui d’interès públic el podeu compartir amb nosaltres al correu comarquesgironines@ara.cat.


