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Ara sí, ara no, ara una mica
ixò de la Mediterrània i els consellers de Cultura és una mena
de coitus interruptus. El conseller Ferran Mascarell, per
exemple, en les darreres quatre ﬁres no
haurà pronunciat ni una paraula en la inauguració institucional de la ﬁra, bàsicament per absència. En el seu primer any
com a conseller, i tal com farà avui, Mascarell va assistir directament a l’espectacle
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inaugural; el segon, va passejar-se per la
llotja però sense fer declaracions perquè
era període electoral; i l’any passat, la coincidència amb la cerimònia d’ingrés a la
Real Academia Española de l’escriptora i ﬁlòloga Carme Riera va deixar la Mediterrània sense la representació de la màxima
autoritat que aixopluga el certamen. Abans
que ell, el seu antecessor, Joan Manuel
Tresserras, va excusar la presència a la seva

darrera ﬁra com a conseller per la presentació del diari Ara. I?, es poden preguntar.
De fet, res. L’engranatge en marxa d’una
ﬁra que, si el temps no s’espatlla, es podrà
celebrar en màniga curta perquè després
de 17 anys s’avança a l’octubre, no necessita paraules institucionals; el públic, tampoc. Però són les formes. La tria de les prioritats com a mesura de la importància de
l’esdeveniment. I tot i que segurament no
és la millor setmana per parlar de mancances institucionals (President Mas, consellera Munté), el ressò institucional de màxim
nivell del que es cou en cultura a Manresa
(pensem en Amat-Piniella, per exemple) és
pobret, pobret.
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El 9-N escalfa la ﬁra
ra fa 17 anys, Manresa
va descobrir amb alegria que el CPCPTC (no
confondre amb l’antiga
Unió Soviètica) de la Generalitat havia decidit muntar a la capital del
Bages una ﬁra com la de Tàrrega. La
joia es va emmusteir una mica quan
es va saber que el certamen es basaria en un concepte tan eteri com les
arrels tradicionals i que se celebraria el novembre, quan Manresa és
freda i fosca com Manrússia, cosa
que no va ser obstacle perquè, més
endavant, la bategessin com Mediterrània. Tot i que les veus locals van
advertir que seria millor a ﬁnal de
setembre o a la primeria d’octubre,
els propietaris del projecte i dels diners van insistir que l’octubre ja estava pillat per Sitges i Tàrrega i que
era impossible: novembre i no se’n
parli més. I així ha estat. Ens hem
pelat de fred, però calladets. Fins
ara. L’octubre ja torna a tenir quatre
setmanes i ja hi ha lloc per a tots.
Raó? Asseguren que no n’hi ha cap
en particular. És clar. No és perquè
la ﬁra queia en 9-N. No. I ara.
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L’estirabot
MAURICI LUCENA
PORTAVEU DEL PSC

«David Fernández
[CUP] li ha agafat
gust a fer-se fotos
al Palau de la
Generalitat». Que
un polític n’acusi un
altre de tenir fal.lera per les fotos és com
que els taurons s’acusin de menjar peix.

La revolta de Hong Kong ja té el seu art

DIJOUS, 9 D’OCTUBRE DEL 2014
SEU SOCIAL

 La revolta d’estudiants de Hong Kong ha generat diversitat d’accions artístiques, algunes de les quals tan treballades com la figura de la

Sant Antoni Maria Claret, 32
08243. Manresa

fotografia, més pròpia d’una galeria d’art que d’uns creadors de carrer.
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Fil per randa
ALTRE COP AL BAGES
Tal com avui informa aquest
diari, el President de la Generalitat, Artur Mas, acompanyat



de la consellera de Benestar Social
i Família, Neus Munté, va inaugurar ahir el Congrés Nacional de la
Gent Gran, que es va celebrar a
Món Sant Benet, i que va aplegar
uns 600 participants de tot Catalunya. El cas és que es tracta de la

segona visita de Mas al Bages
aquesta setmana (dilluns va inaugurar l’ampliació de l’Hospital de
Sant Joan de Déu de Manresa) i
aquest dissabte encara tornarà a
la capital bagenca per participar
en el Dia dels Convergents. La

consellera Munté tampoc no queda enrere pel que fa a visites al
Bages: en una setmana ha vingut
dos cops per inaugurar residències
(a Santpedor i a Castellgalí), i a l’agenda encara hi té un acte previst
per a dilluns que ve.
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