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per Aitor Antolín

Jo, nosaltres, ells...
Nº XIX
Són moltes les idolatries en què, al llarg dels temps, els éssers humans cauen i
recauen, conscient o inconscientment, sense remei. La qüestió, segons dirien
alguns, és inherent als propis usos del llenguatge i de la ment humana, que
necessita sempre “cosificar” i identificar les realitats sensibles (és a dir, allò
que hom percep pels sentits) agrupant-les en noms, conceptes, conjunts de
representacions, etc. Aquest és un procés, sensu stricto, falsificador, perquè
agrupem realitats o éssers diferents, singulars, individuals, en un conjunt,
remarcant-ne només certs trets “essencials” en que s’assemblen.
Fora de discussions més o menys tècniques sobre filosofia del llenguatge, el
fet és que aquest procés trampejador comença amb el propi individu i la seva
“identitat” personal. És a dir, des que l’individu humà neix, és la víctima
propiciatòria de mil i una falleres identificatives, partint de la mateixa figura
del “jo”, essencial per a tots els jocs d’esclavatge mental de l’ésser humà que
comencen per la construcció copulativa “jo sóc...”. Un cop establert aquest
fantasmagòric “jo”, a l’individu se li poden penjar tots els qualificatius de
pertinença que es desitgin. El procediment de construcció d’aquest subjecte
psicològic i gramatical que s’afegeix, com a màscara monstruosa, sobre
l’essència de l’ésser humà, és massa llarg i complex per resumir-lo aquí, però
s’ha de tenir en compte que sempre és una imposició aliena, practicada des de
fora, i que comporta l’acció de poders ben reals i amb uns interessos
determinats. Allò que ens fa ser “el que som”, és una estructura aliena,
obscura, ocultada, però absolutament present. A partir d’aquí, es pot avançar
en la construcció de les manies persecutòries basades en la distinció “els
nostres”/ “els altres”, causades així mateix per interessos socials, econòmics,
polítics... però això és quelcom sobre el que tornarem a d’altres espais de
reflexió. Per ara, gaudeixin vostès d’unes bones vacances d’estiu, siguin qui
siguin...

JULIOL 2013

Sant Hipòlit i Masies de Voltregà
ESTIU 2013
Aquest mes de juliol la Casa Museu del Voltreganès romandrà oberta en
horari d’estiu (dimarts i dijous de 17 a 19.30). Tot i això, mantenim
la oferta per a visites concertades a d’altres horaris a convenir.

FESTA MAJOR DE VINYOLES 2013
En motiu de la celebració de la festa major de Vinyoles, el proper dia 8 de
juliol, la Casa Museu del Voltreganès farà una jornada de portes
obertes de 10 a 13 h. i de 5 a 7 de la tarda Convidem a tots els vilatans,
així com a tothom que s’animi a apropar-se a la festa, a visitar les nostres
installacions.

Associació Sociocultural del Voltreganès: QUÈ S’HI POT FER
CASA MUSEU del VOLTREGANÈS Pg. Comtes de Lacambra, 3, VINYOLES

EXPOSICIONS ‘PETITA SALA ROSA’
www.cmv.cat asc.queshipotfer@gmail.com http://esglaoperdut.blogspot.com.es
tel. 931887801 /616572197 – 649704410

ACTIVITATS

EXPOSICIÓ PETITA SALA ROSA JULIOL
Per tancar la temporada, a la Petita Sala Rosa de la Casa Museu del
Voltreganès inaugurem una exposició amb treballs dels propis
alumnes del nostres tallers.

- El proper dia 5 de juliol, al matí, es realitzarà un taller de
vacances, consistent en una pujada al Morral, on es farà una
xerrada sobre la Ruta dels Llebrers i els seus orígens històrics.
-Els dimarts i dijous de juliol s’atendran els tallers de manera més
divertida, aprofitant l’espai de l’eixida i del pati. Qui vulgui
participar-hi cal que s’apunti aviat
- Des de la ASV “QUÈ S’HI POT FER” - Casa Museu del
Voltreganès volem agrair al CAP de Sant Hipòlit que ens hagin
cedit el seu espai per a realitzar al llarg dels últims mesos, la
exposició sobre les “Auques dels Voltreguins”, la qual va
concloure’s aquest passat mes de juny.
- De cara a aquesta tardor, en el marc de l’activitat “El Museu et
visita a tu”, s’organitzarà una jornada dedicada a la gent gran a
l’espai del Casal de Gent Gran de Manlleu. S’exposaran objectes
antics pertanyents al fons de la col·lecció de la Casa Museu i es
passaran uns audiovisuals sobre la vida quotidiana a la nostra
comarca.

Llocs de VENTA DE VOLTREGUINS
- AUTOSERVEI FINA, C/Balmes, 10, Les Masies de Voltregà
Ens plau informar que actualment
el públic pot trobar voltreguins a la
RECORDEM…
venta
a dos establiments
del Voltreganès:
L’Associació
Sociocultural
del Voltreganès: QUÈ S’HI POT FER:

-Per aquests dies, de l’any 2011 estàvem arranjant la Creu del Morral
-Per aquests dies de l’any 2012 inauguràvem la nova ubicació de la
Casa Museu del Voltreganès a Vinyoles.
-Aquest setembre farà 14 anys, que, per la Festa Major de Sant
Hipòlit un grup de gent va decidir que calia fer un museu de la vida
quotidiana del Voltreganès.
-Pel gener del 2015 farà 15 anys que es va crear l’Associació
ENDAVANT LES HACHES!!

Tel.93 850 21 47

- CA LA PAQUITA, C/Maragall, 7, Les Masies de Voltregà
Tel. 93 857 04 62

