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L’ADREÇADOR

PER GALDRIC SALA

Opinió
LA TALAIA

FIRA MEDITERRàNIA
a Mediterrània arriba a la divuitena edició amb la
sensació de deixar llast i encarar, amb novetats, la
majoria d’edat. Després de posicionar-se com a certamen centrat en cultura popular i músiques del
món, aprofundir en les aliances internacionals, buscar la participació social i canviar les dates, la ﬁra d’espectacles de Manresa
tornarà a l’octubre amb un nou projecte titulat «Pregons», que
substitueix la ﬁgura de l’artista convidat i que tindrà com a protagonistes Màrius Serra, Carme Ruscalleda i Xavier Albertí, tres
reconeguts noms de les lletres, l’escena i la cuina. El canvi visualitza la progressiva transformació d’aquest mercat que ha fet mil
i una voltes per arribar ﬁns aquí i que ha maldat des del primer
dia per treure’s de sobre la incòmoda etiqueta d’indeﬁnició.

L

A TORT I A DRET

Xavier Domènech PERIODISTA xdomenech@regio7.cat

LAPORTA, DURAN I LA CASTA
Si fem fora tots els que hi ha, amb l'argument que són casta, uns altres ocuparan el seu lloc i passaran a ser
casta. Però quan ens adonem del truc, ja estaran enganxats a la cadira i no marxaran ni amb aigua bullent
oesia ets tu, deia Béquer, i l'infern són els altres, advertia
Sartre. I la casta? Casta ets tu i
són els altres, casta pot ser tothom... excepte jo. Perquè jo deﬁneixo què
és la casta i qui mereix la llufa.
Jan Laporta ha dit que Bartomeu i Freixa són casta. Bartomeu és el màxim dirigent d'una empresa que ven productes
d'alta tecnologia a tot el món. És un empresari d'èxit, que ha estat capaç de jugarse-la quan ha fet falta. Un exportador de
béns d'alt valor afegit. La mena d'emprenedor que impulsa la creació de riquesa
en un país. Això no el fa ni millor ni pitjor

P

president que els altres candidats, perquè
cada cosa necessita habilitats especíﬁques, però sobta que se li apliqui el desqualiﬁcatiu de casta. Per què? Laporta no
ho diu. Només que «forma part de la mateixa casta que Sandro Rosell, que Núñez,
que Parera, que Duran i Lleida...» Què tenen en comú aquestes persones? Que són
adversaris seus. Núñez era l'amo del castell que volia conquerir. Rosell, l'aliat amb
qui es va barallar. Duran ha estat assenyalat com l'ase dels cops de l’independentisme, on Laporta milita. Flagel·lar Duran és
l’única cosa que uneix el sobiranisme. La
llista única s’hauria fet de seguida si s’ha-

gués proposat donar-li un nom del tipus «
Unió Per Fer Fora en Duran».
El popularitzador del terme a l'estat espanyol, Pablo Iglesias, sempre s'ha reservat el dret a decidir qui és casta i qui no.
Tan aviat exclou de la llista un banquer,
amb l'argument que ha guanyat la seva
fortuna treballant i fent treballar els seus
diners, com hi ﬁca dins l'esquerra de tota
Què és casta? Qui és casta ets tu, casta
són els altres, casta pot ser tothom...
excepte jo. Perquè jo defineixo què és
la casta i qui mereix portar la llufa

la vida, justament perquè és de tota la
vida. Ell mateix i el seu cercle immediat
tenen la nòmina pública assegurada a la
universitat pública des de fa una pila d’anys, i no se’ls acut que això sigui casta.
(Però molta gent pensa des de fa anys que
una casta de professors i catedràtics regeixen la universitat de manera que les seves
canongies no estiguin mai en perill).
Iglesias acaba de dir que el canvi no el
faran les esquerres, que també són casta,
sinó la gent. Obvietat absoluta: en democràcia, és la gent qui decideix. Decideix si
vol un govern de dretes o d'esquerres. La
gent vol ser escoltada però no pot passarse tot el dia d'assemblea en assemblea per
decidir-ho tot; per això elegeix representants i governants. Si fem fora tots els que
hi ha, amb l'argument que són casta, uns
altres ocuparan el seu lloc i passaran a ser
casta. Però quan ens adonem del truc, ja
estaran enganxats a la cadira i no marxaran ni amb aigua bullent.
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AJUNTAMENT DE MANRESA.

NÚRIA OBRADORS

Conseller de Territori i Sostenibilitat. Ha fet allò que els seus
predecessors no van poder o voler fer: canviar les clàusules de
concessió de l’empresa Autema, amb l’objectiu de pagar 10
milions d’euros/any en el lloc dels 38 actuals.

Botiguers del Sant Miquel s’han queixat que en ple estiu i en un
dels principals carrers del Barri Antic no hi hagi passat la
màquina de neteja a pressió en tres setmanes. El carrer presenta
un estat lamentable que no es mereix de cap de les maneres.

La professora d’Infermeria a Manresa és l’autora de l’estudi
«Consum d’alcohol i altres substàncies en joves de la Catalunya
Central». El treball permet conèixer més a fons la realitat dels
joves del territori i saber com actuar per prevenir riscos.
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