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Opinió
LA TALAIA

Primers MECENEs
a Fira Mediterrània de Manresa, quan falta poc més
d’un mes perquè celebri l’edició de la majoria d’edat,
presentava aquesta setmana el Club Mecenes. Una
iniciativa que, en la seva estrena, ha aglutinat deu
empreses del territori que s’han volgut implicar en el que és l’esdeveniment cultural de més pes que es du a terme a la capital del
Bages. No és fàcil, i menys en els darrers anys, buscar suports
econòmics, i els del Club Mecenes, ara com ara, no deixen de ser
simbòlics: cobreixen l’1,5 % del pressupost. Però és un projecte
que vol premiar, amb deduccions ﬁscals i contraprestacions publicitàries i entrades als espectacles, les empreses que hi aposten. Sense una bona llei de mecenatge, la cultura pateix i el simbolisme, en aquest cas, s’ha d’entendre com un primer pas.
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A TORT I A DRET
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DiaDa «segrestaDa»?
Res no els impedia, als defensors del model constitucional, convocar una manifestació del seu signe a l’altre
extrem de Barcelona. Que no ho hagin fet no els dóna dret a acusar de res els de la Meridiana
lguns comentaris de la premsa escrita a Madrid sobre la
manifestació de la Meridiana
revelen una confusió de termes que només pot ser fruit de no haverse pres la molèstia d'informar-se... o de
voler-se equivocar expressament. Em refereixo a les aﬁrmacions que l'independentisme ha «segrestat» la Diada, o que
«s'ha posat la festa nacional de tot Catalunya al servei electoral exclusiu d'una
part d'ella», com editorialitzava un important diari. O a les lliçons d'història en
què es va embrancar la vicepresidenta el
govern espanyol quan va oposar el caràc-
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ter de les primeres celebracions en llibertat de la Diada amb les dels darrers anys,
i d'aquest en particular. El desconeixement que revelen, si realment és tal i no
és només simulat, és el d’assimilar la Diada a una de les activitats que s’hi van dur
a terme. Activitat, d’altra banda, organitzada amb plena autonomia per associacions privades independents tant de les
administracions com dels partits polítics,
encara que una part dels aﬁliats de les
primeres puguin militar en els segons, i
ﬁns i tot ser-ne candidats. Però ﬁns i tot si
la manifestació l’haguessin organitzat
uns partits polítics, continuaria sent una

activitat celebrada el dia de la Diada i
amb motiu d’ella, però no seria «la» Diada Nacional de Catalunya. Aquesta és
una data en el calendari, festiva a efectes
laborals, durant la qual la Generalitat organitza i celebra actes institucionals, el
mateix fan nombrosos ajuntaments, i des
de sempre entitats i associacions culturals, cíviques i socials, així com també
Assimilar la Diada a una de les activitats
que s’hi van dur a terme demostra un
grau tal de desconeixement que podria
ser simulat

grups polítics, enriqueixen l’agenda amb
les seves convocatòries, que van des de
renovar la senyera que oneja en un turó
ﬁns amanifestar-se al carrer en defensa
d’una proposta política concreta per al
futur del país. I això ho pot fer qui vulgui.
Ho han fet l’ANC i Òmnium, però abans
ho feien altres grups en trobades menys
concorregudes i sovint múltiples. I
aquest 2015 ho podien haver fet les associacions contràries a la independència i
defensores del model constitucional, associacions que existeixen i que comparteixen aﬁliats amb partits del mateix pensament. Res no els impedia convocar una
manifestació d’aquest signe a l’altre extrem de Barcelona. Que no ho hagin fet
no els dóna dret a acusar de res els que sí
que ho fan. Encara que de vegades se
simpliﬁqui en els titulars, a la Meridiana
es va celebrar una manifestació independentista amb motiu de la Diada; no tota
la Diada.
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GUILLEM CABRERA

Director de cinema. El manresà ha
estrenat al Festival de Venècia Zero, el
resultat d’haver guanyat, fa tres anys, el
premi internacional YourFilm Festival.

Extresorera de la federació de barris de Manresa.
Il·localitzable des de fa més de dos anys, ha d’aclarir al
jutjat què va passar amb els 18.000 euros desviats
quan ella en portava els comptes.

Ballarí bagenc al Royal Ballet. Cabrera,
d’11 anys, ja ha iniciat les classes a Londres,
en un dels centres més prestigiosos del
món, superat l’escull econòmic.
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