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emparats per l’anonimat.
En tot cas, el que anomenem
«bona educació» no pot ser mai un
mer formalisme, sinó l’expressió
adequada d’un sentit compartit del
bé de la nostra vida en comú. Això
és el que segurament hem perdut,
i d’aquí la profunditat de la crisi
que travessem.

«Del segon origen.
Arts a Catalunya,
1950-1977»
EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE.
TORROELLA DE MONTGRÍ.

Al Museu Nacional d’Art de Catalunya es pot veure a partir d’aquest mes de juliol l’exposició Del
segon origen. Arts a Catalunya,
1950-1977. Es tracta d’una mostra
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molt àmplia de l’art a Catalunya,
compresa en aquests vint-i-set
anys, a partir de les obres dels artistes, les exposicions que es varen
dur a terme i els actes artístics
promoguts per les editorials i la
cultura. Hi ha 177 obres exposades
de 112 artistes, molts dels quals, tot
i que puguin ser molt considerats
i tinguts presents de part dels coneixedors de l’art català, no ho
són tant pel públic majoritari en
general. És una sort poder gaudir
d’aquesta exposició que ens els
mostra i els situa al lloc on els pertoca.
Si bé és la primera vegada que
veurem alguns d’aquests artistes
exposats al MNAC, també és veritat que molts d’ells mereixerien
una exposició individual en aquest
mateix museu i no només com a
reconeixement de la seva obra,

Josep Miquel Bausset
MONJO DE MONTSERRAT

«més li
pertoca
servir que
manar»

sinó també perquè puguem arribar a conèixer-la molt millor. Es
podria començar pels artistes més
destacats de la dècada dels cinquanta, ja que per antiguitat són
aquells que ja tenen una obra més
consolidada. Per exemple, Antoni
Clavé és un dels artistes que mereixerien una d’aquestes exposicions individuals, antològiques o
no, però que hi mostrés un bon
conjunt de les seves pintures, collages, escultures... Tot i que s’havia dit que es faria, no va ser el
MNAC qui la va fer, sinó la Fundació Vila Casas a Can Framis.
El mateix MNAC al catàleg de
l’exposició ja diu que és una forma
de presentar l’art modern de què
disposen cronològicament, per
tal de conﬁgurar una possible i futura exposició permanent, que
comprengués tot aquest període.

se veure, es posen ﬁlactèries ben llargues».
i jesús acabava així: «Són els qui seran jutjats més rigorosament». (Mc 12:38-40).
l’exercici de la política, si s’entén com a
servei als ciutadans, és una manera noble
de ser útil a la societat, com ha dit el papa
Francesc. Però si la política no s’entén com
un servei sinó com un mitjà per trepitjar els
altres d’una manera despòtica i per fer més
i més diners, encara que sigui de manera il·lícita, aleshores es converteix en una cova de
lladres.
l’abat sant Bernat de Claravall adreçava al seu deixeble, Eugeni III, quan va ser
elegit bisbe de Roma, aquestes paraules:
«Vas a presidir per a vetllar, per a atendre, per
a cuidar, per a servir». i afegia encara: «Tu
has de ser la ﬁgura de la rectitud, el qui aﬁrma la veritat, el refugi dels oprimits». No hauria de ser aquesta l’actitud dels alcaldes, dels
regidors i dels diputats provincials que han
estat escollits?
l’abat Sant Bernat demanava també als

Esperem que aquesta sala permanent es pugui conﬁgurar, així
com també les diverses exposicions monogràﬁques.

Una rectificació
imprescindible
LLUÍS SÁNCHEZ. GIRONA.

Celebro que les autoritats corresponents hagin rectiﬁcat a temps
la seva incomprensible decisió de
fer jugar a l’Uni Girona la fase pèvia de l’Eurolliga, quan s’havien
guanyat a la pista amb total mereixement el disputar directament
la fase de grups. Resolt aquest
embolic innecessari, ara només
queda animar l’equip perquè hi
faci un bon paper i els aﬁcionats en
puguin continuar gaudint.

pastors de l’Església que fossin sol·lícits
amb els més desafavorits: «Has de cuidar els
pobres, ets l’esperança dels qui sofreixen misèria i tutor dels orfes».
Així hauria de ser també el comportament
dels polítics. des de l’honestedat i la rectitud. des de la preocupació pels qui pateixen.
des de les ganes de servir i no de manar. És
el que espero i desitjo dels regidors que han
de servir els ciutadans, i no servir-se d’ells.
Per governar amb rectitud. No per enriquirse d’una manera deshonesta, més pròpia
d’una cova de lladres que d’uns servidors
públics.
Que en les negociacions i en els pactes entre els partits polítics, per tal d’arribar als
acords pertinents, prevalgui més l’actitud de
servei, que l’ambició o el despotisme. i
sempre amb generositat, fugint de qualsevol mesquinesa, trampes o males arts. Amb
honestedat i amb generositat, perquè els autèntics polítics són elegits «per vetllar, per
atendre, per cuidar, per servir».

