
BENET GAMES
Consolidats amb 25.000 seguidors. La quarta edició ha servit de
consolidació d’aquest festival poliesportiu que, al Bosquet de Sant
Fruitós, ha acollit activitats de tots tipus i per a totes les edats. Les
curses al fang van ser una de les que més bona acollida han tingut.

L’increïble Pablo Casado compa-
ra el futur de Carles Puigdemont
amb el de Lluís Companys el 6
d'octubre, i el TSJC diu que vol la

Policia Nacional en la vigilància del Palau
de Justícia. Amb una mica de conspira-
noia podem sospitar d’una allau de de-
tencions i judicis si avui el President o el
Parlament declaren la independència.
L'estat va a totes i diu: estan avisats, amb
la moral inflada per la manifestació unio-
nista de diumenge a Barcelona. 
La qüestió important d'aquella manifes-
tació no és creure's els 350.000 comptats
per la Guàrdia Urbana o el milió que van

al·lucinar els organitzadors. Tampoc els
incidents més impresentables, o els crits
de «Puigdemont a prisión». Ni el fet que
milers arribessin en autocars des de fora
de Catalunya. El fet clau, el més cabdal, és
que diumenge passat, per primera vega-
da, centenars de milers de ciutadans con-
traris a la independència, al procés i al
nacionalisme catalanista, es decidissin a
sortir del confort dels seus sofàs i baixes-
sin al carrer a participar en una manifes-
tació multitudinària, capaç de jugar a la
mateixa lliga que les organitzades pel mo-
viment sobiranista. D'una dimensió òb-
viament menor, amb la diferència que se-

para el Barça del Getafe, posem per cas,
però en la mateixa lliga de manifestacions
de sis xifres en amunt. Fins ara, els actes
«multitudinaris» de l'unionisme es que-
daven en mitja plaça Catalunya. El canvi
és molt significatiu. Vol dir que han deci-
dit lliurar seriosament la batalla pel ca-
rrer, i el primer intent no ha fet llufa.

La manifestació de diumenge suposa una
esmena a l'eslògan «els carrers seran
sempre nostres» corejat a les concentra-
cions independentistes. Ni tots els car-
rers, ni sempre. El sobiranisme s'havia
acostumat a ser l'únic que de veritat mo-
bilitzava. Els contraris feien el ridícul
quan ho intentaven. Era la lluita dels cata-
lans al carrer contra l'aparell de l'estat.
Ara la cosa s'ha complicat. A Catalunya
sempre hi ha hagut alguns milions
d'unionistes, que estaven tranquils a casa
perquè tenien a favor seu el poder de l'es-
tat i la prudència del catalanisme, però
l'estat no ha pogut evitar ni el referèndum
ni la vaga general de dimarts passat, i això
els fa témer que tampoc no pugui evitar la
independència. Si el carrer és tan impor-
tant, ells també hi seran. Que la deessa
Fortuna i el sentit comú ens protegeixin
d'una topada, a la via pública, entre mo-
bilitzacions apassionades d'identitats na-
cionals antagòniques.

Opinió
LA TALAIA

UNA FIRA ESTABLE

L a Fira Mediterrània dels 20 anys ja és història i en el bagat-
ge del camí recorregut hi destaquen poderosament dos
aspectes: l’aportació del certamen al prestigi de la cultura
popular del país i la ubicació de Manresa en el mapa dels

grans festivals catalans. Tot i que, a diferència de cites més instal·la-
des en l’imaginari com Tàrrega (teatre de carrer), Vic (música) i
Igualada (teatre infantil i juvenil), la fira bagenca ha pecat a vega-
des d’una certa indefinició, d’uns anys ençà s’ha convertit en el
gran aparador de la música tradicional i popular i en les darreres
edicions ha congregat cada cop més de mil inscrits a la llotja profes-
sional. La ciutat s’ha fet seva la Mediterrània i ha omplert 
carrers, places i teatres (tot i el lleu descens en la venda d’entrades
atribuït a la incertesa política) i alguns artistes han fet de la fira un
altaveu per parlar de la situació que viu el país. Per tant, el principal
risc seria adormir-se i no mantenir «la velocitat de creuer» –segons
expressió del director artístic, David Ibáñez– que ha agafat la fira. 

A TORT I A DRET
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ESTAN AVISATS
El PP compara el futur de Puigdemont amb el de Companys, i el TSJC vol la Policia Nacional al
Palau de Justícia. Amb una mica de conspiranoia podem sospitar d’una allau de detencions i judicis
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L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

«A Catalunya hi ha alguns milions d'unionistes,
que estaven tranquils a casa perquè tenien a
favor l'estat i la prudència del catalanisme,
però ara desconfien de les dues coses»
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ESTRELLA

UE AVIÀ
Cuer a Segona Catalana. El conjunt avianès no ha tingut una
bona arrancada a la lliga, ha perdut els cinc partits que ha dispu-
tat.  Després del descens de Primera Catalana, l’equip berguedà
està tenint dificultats per trobar l’encaix a la nova categoria.

ESTRELLAT

MARC GARCIA
Debut amb el Barça a l’ACB.El jugador manresà va poder complir
aquest diumenge un dels seus somnis, jugar a l’ACB amb el Barça.
Va fer-ho davant el San Pablo Burgos i va anotar quatre dels 111
punts que van aconseguir els blaugrana contra un rival feble.
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