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Intimidar per vèncer
l ﬁlòsof i escriptor Josep Ramoneda n'ha deixat anar una de
bona. D'aquelles que fan pensar. Ha dit més o menys que
«només si la ciutadania recupera certa capacitat d'intimidació canviaran algunes
coses». Ve a dir que ens volen mesells, que
no sentis els cops malgrat que en rebis per
tots cantons. Qui reparteix estopa? Doncs
bàsicament alguns sectors dels qui ens go-
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vernen, generadors d'opinió que es dediquen a manipular i a intoxicar i, sobretot,
aquells que manen a l'ombra i que ni tan
sols han passat l'examen d'unes eleccions.
Dic això perquè aquesta setmana a Manresa han fet falta dosis d'intimidació pacíﬁca
però cridanera i infatigable perquè un
banc acceptés la dació en pagament de
l'habitatge d'una parella que no podia fer
front a la hipoteca tot i que a casa seva hi

entrava un sou i que en un principi volien
pagar però menys. El que és una llàstima
és que s'hagi d'arribar a aquests extrems,
però resultarà que no hi ha cap altra possibilitat si et vols fer sentir, queixar o expressar. És allò que hi ha algú? No. Només apareix algú quan crides. Tampoc no cal picar
tan alt. També tinc la sensació que faria falta intimidació quan ets a la cua del supermercat i no avança perquè el de davant
està parlant descaradament pel mòbil,
quan intentes creuar un pas de vianants i
ningú no s'atura, quan sense motiu aparent la cara amable que et penses trobar resulta que és agra, quan et jutgen sense saber res de tu... Intimidar? Serà que sí.

La imatge

FOTOGRAFIA DE ALEX HOFFORD / EFE

RAS I CRU

Marc
Marcè
marcmarce@regio7.cat

La resistència
anresa celebra per primer cop una Fira Mediterrània que fa honor al
seu nom. La previsió és
de 22 graus de màxima i 11 de mínima. Una bonança napolitana. Normalment, el nom més consistent
amb la realitat climàtica local seria
Fira Siberiana, o sigui que aquesta
edició es presenta amb els auguris
més favorables. Enguany, amb un
pressupost que recula gairebé una
dècada i després de cinc anys d’una
crisi devastadora, podem dir amb
goig que aquella ﬁra que va començar en temps d’eufòria ho ha resistit
tot. Ha superat l’enorme escepticisme amb què la ciutat va rebre la
idea, la distància documental i psicològica amb què els promotors capitalins van abonar aquell escepticisme, i el repte de fer intel·ligible
un concepte difícil. Tot allò ha quedat enrere. La ﬁra és més forta que
mai simplement perquè encara és
aquí, i resistir és vèncer.
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Fil per randa
MÉS COSMOPOLITA
La companyia portuguesa PIA
està transformant el pati del Casino en una intervenció que, al llarg de
quatre dies, pretén captar la identitat
de Manresa per incorporar-la a l’espectacle que hi interpretaran demà. Els artistes, però, no és el primer cop que visiten la ciutat i asseguren que hi han
trobat «canvis». Per exemple, que és
«més cosmopolita que quan hi vam
ser per primer cop, el 2003»; i, també,
«la recuperació de la part vella».



Artesania asiàtica en ivori de mamut

L’estirabot

 Esquelets tallats amb ivori de mamut simulen jugar al bàsquet durant l'exposició Artesania prestigiosa d'ullals de mamut tallats a Hong Kong. La
major part de l'ivori que es trafica de manera il·legal té com a destinació Àsia, en particular la Xina, on ha vist incrementat el seu valor.
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NÚRIA TORRAS.

La multinacional BASF ha
premiat el projecte de la manresana, que fa el doctorat a la
Politècnica de Manresa, per detectar parts de trilió de
pesticides al riu. L’enginyeria química té el futur garantit
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Conseller de
Cultura. Ahir va suspendre la seva presència a la
inauguració de la Mediterrània. El 2012 va venir però va
marxar abans d’inaugurar-la. Dos anys seguits, Déu n’hi do.
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«Rubalcaba té el
millor cervell
polític, però al
PSOE hi ha una crisi
de lideratge que
reflecteixen les
enquestes». Les patacades més
perilloses solen venir de les pròpies files.
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