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Dones i homes de la societat civil, aquella que treballa diàriament, tot 
sovint dins la desconnexió necessària —obligada— de l’activitat política, són 
els qui componen el camí que es decideix en els temps actuals. Historiadors, 
economistes o sociòlegs, entre altres, difícilment poden viure d’esquena a l’ac-
tualitat. I és que els arguments històrics tenen un pes ínfim, si no és per a evi-
tar possibles repeticions d’errors, però en cap cas per a reclamar un dret o un 
altre. El dret més acceptable és el de la gent en el moment que sigui. I aquesta 
concepció de la democràcia, sabuda i vella, és la que cal recuperar i reclamar 
contínuament si no se’n vol perdre l’essència. La revolució democràtica és 
contínua, doncs, però també és l’assoliment d’instruments per a no oblidar 
mai que la societat, precisament, és aquella que es compon per tots i cadascun 
de nosaltres.

En aquesta observació com a difusors de cultura i sens dubte, també, com 
a actors del temps que vivim, Mirmanda ha sentit la necessitat d’exposar un 
diàleg de representacions a partir del que està vivint el país. Un país en pro-
cés de canvi i evolució constant, un país que reclama obrir camins per a picar 
pedra envers una democràcia, com a mínim, un pèl més justa i real. Per tant, 
aquestes pàgines volen oferir això: una mirada del que Europa representa, ha 
representat i pot seguir representant, en àmbits i aspectes molt diferents. Òb-
viament, les opinions expressades pels autors —sí, és cert, només hi apareix 
una sola contribució femenina, i això només és culpa dels mateixos editors 

EditORIAL

Dóna’m la mà que anirem per la riba 
ben a la vora del mar 
bategant, 
tindrem la mida de totes les coses 
només en dir-nos que ens seguim amant…

Joan Salvat-Papasseit 
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de la revista, fet que mirarem d’evitar d’ara en endavant— no tenen perquè 
coincidir amb les de Mirmanda. Ara bé, cadascuna d’elles aporta una contri-
bució nova a la discussió, a la reflexió general, des de l’angle o el to que sigui.

El present número de la revista ofereix una aproximació a la raó de ser 
d’Europa per al nostre país, i també l’interès per a Europa de comptar o no, 
i de quina manera, amb les aportacions —socials, econòmiques, culturals i 
d’idees en general— que siguem capaços de fer. Per això, tot partint de la mi-
rada més literària, poètica, de frontissa cultural, la revista s’endinsa progressi-
vament en aspectes més complexos, com pot ser la deriva —o no— de l’Euro-
pa econòmica, o de l’Europa dels estats, poc interessats a deixar fluir la natura 
mateixa dels pobles i de les relacions humanes. Fent-se forts, gairebé podríem 
dir que Europa ha estat segrestada per una idea potser errònia, potser contrà-
ria, de l’essència generosa, còmplice, solidària, en què les maquinàries d’Estat 
cedien a poc a poc poder i pes en benefici de les persones, del fet social. Mal-
auradament, el rebuig a la cessió de l’espai polític també ha revifat una Euro-
pa eminentment monetària, com si tot girés només al voltant d’un espai-euro. 
I si aquest és important, ho podria ser encara més de la mà de les persones 
que, sentint-se’n partícips, reconegudes, secundades i amb veu real, haurien 
capgirat la tendència del segle xxi en aquest sentit. Per això, juntament amb la 
queixa-desig existent, i que es fa palesa en aquestes pàgines, també emergeix 
l’efecte deriva, com són els extremismes disconformes, les dretes fal·lacioses 
que, arreu d’Europa —amb major o menor grau, com veureu—, alimenten 
les esperances buides d’una part de la població a qui, durant dècades, s’ha 
alimentat dins la ignorància més absoluta de la realitat, de la història mateixa.

Des del nostre petit món, un món ple de matisos, colors, formes, així com 
instruments de tota mena, creiem poder projectar un mar de ponts per tal de 
teixir novament esperances. Aquest cop, esperances sense odi, sinó amb desig 
de construcció, de canvi, d’il·lusions que, tot i la consegüent desídia, sempre 
serà ja quelcom més que l’estancament o el no-res.

Per això, l’aportació fotogràfica que acompanya i abraça aquest número 
de Mirmanda és un exemple més d’aquesta mirada local sobre l’univers que 
ens envolta. Una mirada crua, real, transversal i múltiple de l’espai que s'ubi-
ca al cor mateix del nostre país i que representa un fil conductor de la identitat 
situada entre tradició i futur, entre projecció i possibilitat, o simplement: una 
llum desitjosa de viure plenament. Aquesta és la mirada d’Oriol Clavera (Bar-
celona, 1978), un fotògraf crescut i format a Lleida, Barcelona, Osona o al ma-
teix Pirineu, i que ofereix, en el sentit ple de la paraula, part del seu projecte 
“Pirenaica”. I tot i que la natura omple l’objectiu amb què plasma la (ir)realitat 
que visita, la humanitat i els efectes d’aquesta en el seu entorn, Clavera és un 
especialista arrelat en l’alternança entre les grisors i els colors, sempre en la 
seva particular visió de país, amb una virtuositat excelsa.

Mirmanda, a 31 de desembre de 2014


