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L’home invisible
n dels personatges de la setmana al diari ha estat l’home o
dona invisible. No em refereixo
al cientíﬁc translúcid que duia
barret, ulleres fosques, guants, abric llarg i
que s’embolicava amb benes per sortir només de nit que protagonitza la novel·la
d'H.G. Wells sinó al que va encarregar la
placa amb el nom de passatge Joan Jorba,
va pujar a una escala i la va penjar un cop
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se li va esgotar la paciència de tenir domicili o negoci en un vial sense nom. Això va
passar entre el 1981 i el 2014 i no puc ser
més precís perquè l’informe que ha elaborat l’Ajuntament de Manresa quan ha tocat
el torn al vial de tenir un lloc en el nomenclàtor de la ciutat només constata que algú
havia posat pel seu compte la placa amb el
nom de passatge de Joan Jorba –que és el
que ﬁnalment ha quedat– no qui ni quan

ni com. L’home o dona invisible que ho va
fer em recorda un altre home o dona invisible: el que ha donat negoci i llar a una parella que va tenir un ﬁll sent usuaris de l’alberg per a persones sense sostre i s’ha
mantingut en l’anonimat. Són exemples de
com la invisibilitat pot estar carregada de
futur. Una altra mena d’invisibilitat és la de
Spinoza al qual els integristes van intentar
esborrar fent com si no hi fos amb l’esperança que desaparegués. I 350 anys després és absolutament vigent, perquè avui
més que mai cal mirar i veure amb els ulls
de la pròpia raó per no ser arrossegat per
rius d’apriorismes, mars de tendències i
oceans de papanatisme.
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Menysditerrània
l que es va entreveient
dels plans de la Generalitat per a la ﬁra Mediterrània resulta força
inquietant. El pla –encara força nebulós– és cenyir els continguts de la
ﬁra a les anomenades músiques
del món (una manera d’excloure la
música extraterrestre) i afegir-hi les
manifestacions de cultura popular,
però aquestes fora del mercat. O sigui: una ﬁra basada majoritàriament en el folk (diguem-ho fàcil) i
complementada amb castellers,
bastoners i gèneres aﬁns. Res de
cavalls ballarins ni de titelles que
mouen dinosaures gegants. Això,
que és el que més espectacle dóna,
i el que més agrada al públic massiu, va fora. S’intueix que la Generalitat fa una concessió als gèneres
populars que no senten que tenen
un espai propi, satisfà ﬁres i mercats que veuen intrusisme en la
proposta manresana, i aproﬁta per
estalviar. Ja ho veurem.
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Fil per randa
CONTROL CONSISTORIAL
Ahir es va estrenar la Innocentada, de nom L’alcalde i la cupletista, escrita pel guionista i articulista
d’aquest diari Joan Barbé. En l’obra hi
ha personatges que en recorden d’altres que són reals, entre ells alguns
membres de l’actual equip de govern
de l’Ajuntament de Manresa. Segons
Barbé, des de l’ens municipal li van demanar el text perquè no podien passar
sense saber com eren els gags en què
apareixien els seus alter ego.



Els ibèrics, plaer carnívor amb etiquetes regulades

L’estirabot

 Un xarcuter talla pernil ibèric. El Consell de Ministres va aprovar ahir la nova norma de qualitat que recull modificacions en l'etiquetatge dels

JOSEP A. DURAN LLEIDA

productes «ibèrics», per aclarir la informació al consumidor sobre la puresa racial i l'alimentació del porc: glans, pinso de cereals o barreja.
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L’ÀNIMA DELS 1.350 EUROS A MANRESA

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

Un manresà que havia perdut una quantitat significativa de diners al carrer
segur que està convençut que a la capital del Bages hi ha gent bona i, entre
aquesta, la senyora que li va tornar els 1.350 euros que havia extraviat.

El projecte per portar aigua de la Sèquia a diferents pobles del Bages s’ha
convertit en un cúmul de despropòsits i, sobretot, d’incompliments al llarg
d’anys. L’últim, motivat per un robatori, certament, però ja no hi ha excusa.
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«No hi haurà
independència
sense acord amb
Espanya i sense
tenir en compte la
Unió Europea».
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Doncs tal com estan els ànims en un lloc
i en l’altre, la cosa va per llarg.
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