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L’ADREÇADOR

PER GALDRIC SALA

Opinió
LA TALAIA

DIVUIT MEDITERRÀNIES
i alguna cosa funciona, és millor no tocar-la... gaire.
L’any passat, la Fira Mediterrània de Manresa engegava una edició de canvis: de dates, de gerència, de
reorientació d’espais amb més muntatges al carrer i
de redeﬁnició artística (cultura popular i músiques del món).
La divuitena ﬁra, que avui comença amb tota una declaració
d’intencions en l’espectacle inaugural (Cobla Sant Jordi, Kulbik
i DJ Mario Nieto), manté punt per punt les novetats de l’any
passat amb l’objectiu de continuar sent popular i d’exercir de
mercat generador de descobertes (més que d’aparador de ﬁgures) i de contractes artístics. Amb tot, un canvi de ﬁlosoﬁa: desapareix la ﬁgura de l’artista convidat per la de tres pregoners.
La ﬁra de la majoria d’edat posarà a prova l’eﬁcàcia del model.
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A TORT I A DRET

Xavier Domènech PERIODISTA xdomenech@regio7.cat

EL DIA DELS PRESIDENTS
Se senten agredits per la querella molts catalans que estan d’acord en una idea: només un referèndum ben fet,
sense entrebancs i precedit d’un debat seriós, permetrà saber de veritat què és el que pensem els catalans
vui és el dia. Artur Mas declararà davant l’instructor judicial com a querellat per la consulta del 9-N. Si la declaració
de la consellera Rigau i l’exvicepresidenta
Ortega va ser acompanyada de mobilització, encara ho serà més la del President,
justament el dia en que es commemora el
75è aniversari de l’afusellament de Lluís
Companys. Una xifra rodona que hagués
demanat el recordatori de la ﬁgura encara
que l’agenda judicial no hagués forçat
aquest aparellament. Ni un procés per
desobediència és el mateix que un de sumaríssim per rebel·lió, ni la inhabilitació
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és la pena de mort, ni el TSJC és un tribunal militar en consell de guerra, ni l’Estat
espanyol actual és la salvatge dictadura
revengista del 1940, però en tots dos casos
molts catalans se senten políticament
agredits, i això és així tant si a Madrid ho
entenen com si no.
Se senten agredits per la querella molts
ciutadans que estan d’acord en una idea:
que només un referèndum ben fet, sense
traves ni subterfugis, amb una pregunta
clara, precedit d’un debat seriós sobre
pros i contres de cada opció, permetrà saber de veritat què és el que pensem els catalans sobre la possible creació d’un estat

propi i independent –o tan independent
com pot ser un estat en aquest món globalitzat. Aquestes condicions no les complia totalment la consulta ﬁnalment realitzada, ni tampoc les eleccions plebiscitàries –en altre cas no estaríem discutint si
ens hem de ﬁxar en els vots o en els escons, o quants independentistes van votar
per opcions no independentistes. Els parGràcies a la querella contra el 9-N, el
procés recupera per unes hores o uns
dies algun dels llençols perduts en la
successió de bugades

tidaris d’aclarir les coses amb un veritable
referèndum componen un univers més
ampli que els independentistes: encara
que apagada pel soroll de la pugna bipolar, existeix la posició dels qui consideren
que Catalunya té el dret sobirà de decidir
el seu futur però no veuen prou avantatges en la secessió.
Cada episodi del procés judicial pel 9-N
ens tornarà a la pantalla (al capítol, per als
tintaferits) del dret a decidir, que alguns
consideren superada però que encara és
la que té el suport més ampli de totes les
pantalles (o capítols) que ha travessat el
procés ﬁns avui. Per això Ada Colau no
s’apunta a l’Associació de Municipis per la
Independència però es va convertir de
gust en estrella de la vetllada a la concentració de dimarts a Barcelona contra les
imputacions. Gràcies a la querella, el procés recupera per unes hores o uns dies algun dels llençols perduts en la successió
de bugades.

ESTRELLES I ESTRELLATS
ESTRELLA

ESTRELLAT

ESTRELLA

ÀLEX HERNÁNDEZ

TSJC

MONTSERRAT

Escalador berguedà. El jove esportista
ha tancat una gran temporada afegint el
campionat estatal sub-18 al Campionat
de Catalunya i a la Copa d’Espanya.

Els jutges d’instrucció s’ocupen cada dos per tres d’acusats que
van acompanyats de gent que fa presència a la porta del jutjat
per donar suport. Antihipoteques o fins i tot policies locals. I
aquests jutges no posen el crit al cel. No són tan superiors.

El recinte del monestir va rebre diumenge l’afluència més gran
de visitants dels últims anys: més de 14.000 persones, segons
dades del Patronat. Un registre que no fa sinó catapultar un dels
reclams turístics per excel·lència de Catalunya.
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