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El crit d’ajuda dels infants iemenites per la desnutrició
 Segons un informe recent de Nacions Unides, més de tres milions de nens iemenites de menys de cinc anys estan en risc de patir una desnutrició severa
després de més de dos anys del conflicte entre la coalició àrab, liderada per l’Aràbia Saudita, i els rebels houthis. A la imatge, un infant és atès a Sanà.
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Músics i tècnics
treballen plegats

La vintena edició de la Fira
Mediterrània de Manresa ja

és aquí. Diversos escenaris que aco-
lliran els espectacles del gran certa-

men de la tardor a la Catalunya Cen-
tral acollien ahir artistes que assaja-
ven i posaven a punt els seus mun-
tatges. Però també els tècnics que
polien les qüestions logístiques de
llums i so. Un exemple ben clar es
podia veure al teatre Kursaal, on  un

grup de participants en l’espectacle
inaugural d’avui, «Saba! Joves mú-
sics d’arrel», posava en comú el tre-
ball realitzat prèviament de manera
separada. Això passava a la Sala Pe-
tita, on els instruments compartien
espai amb focus i escales que aca-

baven de polir detalls d’altres espec-
tacles, ja que la proposta d’obertura
es viurà a la Sala Gran, on la feina
dels tècnics era ben visible. A partir
d’avui, la música, el teatre, la dansa,
el circ i la cultura popular prenen el
relleu als preparatius.



Fil per randa

Les hemeroteques, com les armes, les
carrega el diable. De vegades servei-
xen per fer envermellir algú (tot i que

n’hi ha que mai no tenen vergonya) fent-lo
topar amb les seves contradiccions respec-
te d’arguments expressats en temps pas-
sats. En d’altres, evidencien que els experts i
els oracles fallen més que una escopeta de
fira en els seus vaticinis. I les hemeroteques

que s’acumulen en arxius i redaccions tam-
bé serveixen per posar de manifest com de
fràgil és el present,  voluble el futur imme-
diat i imprevisible el futur a mitjà termini.
Aquest diari que ara té vostè a les mans
conté una petita secció (just una pàgina en-
rere) sota l’epígraf «Fa 10 anys Regió7 publi-
cava...». A l’edició d’ahir, per posar un
exemple, la notícia de feia just una dècada

que s’hi recollia deia el següent: «Els sindi-
cats de Pirelli veien el futur amb un prudent
optimisme». I un segon text hi afegia: «Con-
sideraven que el nombre de treballadors
previst per a la nova fàbrica es podia assolir
sense mesures traumàtiques». La setmana
passada en aquest mateix diari publicàvem
que el Banc dels Aliments estrenava magat-
zem en una de les naus buides de l’antiga
Pirelli, que va tancar portes com a fabricant
de pneumàtics el desembre del 2009. Ja fa
vuit anys d’això, i només en van haver de
passar dos respecte d’aquella previsió. Que
fràgil que és el temps, i com d’àcides són les
hemeroteques.    
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La càrrega de les hemeroteques 
El prodigi de l’urna

Els aspectes més rellevants
del que va passar el dia 1
són la quantitat de vots, la

determinació de la gent i la bruta-
litat policial, però si algun dia algú
decideix fer una pel·lícula sobre el
referèndum possiblement no tria-
rà cap d’aquests aspectes, sinó
l’extraordinària aventura de les ur-
nes. Eren, alhora, la peça més in-
substituïble i més feble del mun-
tatge. Sis mil urnes són una mun-
tanya de plàstic. Comprar-les,
guardar-les i distribuir-les a nou-
cents municipis amb una pila de
furgonetes i amb centenars de
persones implicades, tot sota la vi-
gilància de dos cossos policials
àvids de trobar-les, semblava un
objectiu impossible. Aconseguir-
ho va ser una obra mestra de coor-
dinació, sang freda, abnegació,
audàcia i enginy no pas del Go-
vern que ho va encomanar, sinó
de la gent que ho va fer possible.
Ells van ser els qui, literalment,
van posar les urnes. Es pensi el
que es pensi de tot plegat, n’hi ha
per treure’s el barret. 
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