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Dues Manresa i un mateix carrer
n menys d’una setmana, Manresa ha viscut dues manifestacions. Podem discutir com de
populars. Podem discutir com
de massives. Podem discutir qualsevol matís, però no l’objectiu de totes dues: treure
gent al carrer. La primera, dissabte, amb la
celebració de la Fira Mediterrània, un certamen acostumat a col·lapsar el centre de la
ciutat per mostrar propostes artístiques; la
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segona, ahir, amb la vaga general, una convocatòria que va recórrer les principals artèries de la ciutat per protestar contra les polítiques impulsades pel govern que, entre la
llarga i gruixuda llista de greuges, també inclou amenaces d’una mort lenta i dolorosa
per a la cultura d’aquest país. La Mediterrània proposa un marc integrador de cultures i
la protesta d’ahir, seguida per altres països
com Portugal o Grècia, va evidenciar, nova-

ment, el divorci entre el clam social i la resposta de governs i institucions comunitàries
que, hores més tard, insistien que no hi ha
alternatives a la seva estratègia econòmica.
Durant la Mediterrània, la rua de gent comparteix un mateix interès: alimentar-se de tot
allò que produeix la creativitat, procedeixi
d’allí on sigui; ahir, la manifestació en contra
de les retallades compartia, igualment, un
mateix objectiu: denunciar la progressiva i
implacable desnutrició dels serveis públics,
amb la vista ﬁxada en PP i CiU. Uns, encara
que no busquin, acaben trobant algun espectacle; els altres, encara que busquin, encara no han trobat cap resposta. El carrer
parla, però no sempre se l’escolta.

La imatge
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Qui va amb tren?
ls veritables responsables de la crisi viuen
amb insultant placidesa mentre els ciutadans que es van limitar a ballar la
música que tocaven han de sentir
com els declaren culpables: condemnats per haver estat incapaços
de vèncer la temptació. Que fort.
Amb aquest panorama, no és estrany que hi hagi molta gent emprenyada. Cada vegada més. I per
això cada vegada hi ha més gent a
les manifestacions. Però els ciutadans s’adonen que les vagues no
són útils, que el que fan és destorbar a tothom menys als qui n’han
de ser els destinataris. I cada vegada hi ha menys condescendència
amb els piquets. També és lògic. La
gent emprenyada el que menys vol
és que l’emprenyin encara més
amb trens que no surten i carreteres tallades. Rajoy no va amb tren.
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Fil per randa
LA NÚVIA OFICIAL DEL BAGES
En l’edició d’ahir, aquest diari informava àmpliament de la nova
pel·lícula que s’està rodant a Mura, titulada Tres bodas de más. Com bé diu
el títol, el film va de núpcies i una de
les núvies que dilluns va rodar un casament de ficció al poble bagenc és
l’actriu Laura Sánchez. Doncs bé, resulta que aquest no és el primer cop
que Sánchez es posa el vestit de núvia en aquesta comarca. El 2004 ja ho
va fer com una de les 8 models que en
un acte promocional de la Setmana de
la Moda Nupcial de Barcelona van pujar amb el tren cremallera fins a Montserrat vestides de llarg i de blanc.



L’estirabot

Passats de rosca
 Aquesta imatge correspon a una de les accions dels piquets que ahir a matinada impedien el trànsit entre el polígon industrial del CEAO i la ciutat
de Lugo, durant la jornada de vaga general. Una mica massa contundents i poc amigables.

L’ESTRELLA

AJUNTAMENT I COMERÇ DE PUIGCERDÀ
El consistori i l’associació comercial han estat capaços d’arribar a un acord per
assumir conjuntament la despesa de la il·luminació de la campanya de Nadal.
Un exemple de suma d’esforços i de diàleg, sempre tan necessari.
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L’ESTRELLAT

HEROIS DE L’OU AMB PINTURA

La jornada de vaga
va ser en general cívica a la Catalunya Central, però van aparèixer com sempre
els lluitadors de la pintura, que se senten herois embrutant vidres i façanes. Però
no cal ser gens valent. És totalment inútil i embruta l’objectiu que es reivindica.
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ESPERANZA AGUIRRE
EXMINISTRA I EXPRESIDENTA DE MADRID

«Sembla com si
els seguidors de
Jordi Pujol
tinguessin molta
pressa per
coronar-lo rei
d'una Catalunya independent».
Cada cop que obre la boca desperta uns
quants independentistes adormits.
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