
   Pel museu és una satisfacció poder acollir una exposició preparada per alumnes dels IES Lluís de Peguera i Pius font i Quer i en la que han col·laborat també alumnes de l’Escola d’Art de Manresa. Estem contents que a l’hora de presentar aquest projecte vostre “Manresa – Mauthaussen” hàgiu pensat en aquest Museu Comarcal de Manresa com a lloc per fer-ho.  I també perquè la proposta que presenteu ens interessa i tant els seus continguts com el procés de treball que hi ha al darrera pensem que són coses que el museu ha de voler i poder acollir.   L’exposició és vostra i parla de la vostra experiència a l’enfrontar-vos a un tema especialment dur com els camps d’extermini i ho fa contemplant-lo en l’amplitud dels diversos casos de negació de l’altre (com a persona i com a cos) amb violència silenciosa o acarnissada: exilis, deportacions, genocidis, rebuig del foraster o del diferent... Em sembla que l’exposició comunica la vostra experiència i en fer-ho, adonant-vos-en o no, us acosteu molt a allò que, almenys tal com jo ho veig,  ha de ser una exposició d’un museu: un àmbit de comunicació on es posa en escena una experiència que es vol compartir. Així l’exposició no s’esgota en ella mateixa sinó que dona motius al visitant per continuar-hi pensant, per fer-ne també la seva pròpia experiència.  Com que en el que es posa en comú hi ha aquesta reflexió de partida que és personal (individual o de grup treball), sovint ens pot venir el dubte o aquella petita angoixa de si s’entendrà, de si agradarà, de si ens n’haurem sortit... Si el teniu no hi patiu: Estic segur que si. Perquè a més a més de transmetre aquest treball personal també s’hi nota un altre valor important en aquestes coses que és la sinceritat (segurament també l’espontaneïtat). En parlar d’una exposició aquesta sinceritat es mostra per l’adequació entre la manera com s’ha dut a terme el treball que es presenta i els mitjans i la forma amb què el doneu a conèixer.  I poca cosa més us sabria dir. Repetir-vos l’agraïment i les felicitacions per la feina i convidar-vos a que tingueu aquest museu com a vostre. Pel museu és bo trobar-nos que aquells que sovint (i ben erròniament) considerem només com a públic potencial de la nostra programació són –sou- els autors d’allò que hi passa.    Una abraçada, Francesc Vilà Noguera Director del MCM    


