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Opinió
LA TALAIA

SENTÈNCIA A TARÍN

F
a 24 hores els lectors d’aquest diari van veure publicat un article 
sobre el relleu, anunciat, entre Josep Tarín i Valentí Junyent al si 
del departament de Medi Ambient de la Diputació de Barcelo-
na. Per ser fins, l’afer es pot qualificar de poc estètic, tot i que  

amb el rerefons permanent d’una batalla fratricida entre Junts x Cat i 
PDeCAT embruta qualsevol situació com aquesta. Tarín i els responsa-
bles de la seva formació al Bages, el PDeCAT, anunciaven una immi-
nent intervenció de Tarín i Junyent per aclarir la situació, tot i que el se-
gon està intranquil en aquests relleu. Ahir  es va saber que Josep Tarín 
havia estat condemnat per un afer urbanístic del seu municipi (i ho po-
den llegir a la pàgina de Fet divers de l’edició d’avui). És un any i mig de 
presó, que si no té antecedents no li suposarà ingressar en un centre 
penitenciari, i una inhabilitació de 9 anys, el que a la pràctica suposa el 
final de la carrera política de Tarín. Com que la sentència es pot recór-
rer és imprudent anar davant dels jutges. Ara, tornant a l’estètica, el 
PDeCAT i el Govern de la Diputació no poden llançar pilotes fora.   

L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

ESTRELLES I ESTRELLATS

P ont del Pilar. Octubre de 2040. La fa-
mília està a punt per sortir de cap de 
setmana a la segona residència de la 

Cerdanya. Tan bon punt arribin els nens de 
l’escola pujaran tots al cotxe i enfilaran els 
túnels de Vallvidrera, l’autopista fins al Cadí 
i en tres quarts estaran asseguts al restau-
rant de Fontanals. Les obres de desdobla-
ment de l’eix del Llobregat entre Berga i 
Bagà i la segona galeria del túnel han millo-
rat molt les comunicacions, durant el camí 
el pare explicarà : «El vostre avi tardava dues 
hores per arribar al Pirineu». A taula, l’am-
bient rústic del menjador contrasta amb la 
sobrietat moderna de la capital. Això és el 
que més els agrada de la Cerdanya. Aquest 
canvi brusc en l’univers de referències. Aquí 
sembla que queden enrere les presses i ar-
reu hi ha fotos i objectes antics. Potser mas-
sa. El restaurant té un punt recarregat, com 

de parc temàtic sobre una Cerdanya que ja 
no és real. La carta del restaurant és tan fic-
tícia com les eines del camp penjades a les 
parets: trinxat amb col que no és d’hivern 
perquè ja fa 20 anys que va morir l’últim pa-
drí que en sabia conrear; vedella ecològica 
del Baridà que en realitat s’ha engreixat a 
Vic i  peres de Puigcerdà collides a l’horta 
de Lleida. La millora de les comunicacions, 
l’auge de la construcció en el canvi de segle 
i la poca planificació de les administracions 
van obligar els joves de la vall a marxar-ne 
i van condemnar el sector primari a deixar 
els prats de conreu i les explotacions. Res 
del que es diu que es fa a la comarca ho és 
realment. La família de Barcelona que, ja 
dissabte al matí, es lleva amb el primer sol 
que despunta pel Puigmal observa els prats 
que envolten la pleta. L’herba és alta. Molt 
més alta que a les fotos de l’avi quan va es-

trenar la casa. Algú va dir un dia que d’això 
en deien prat de dall. Però ja no s’hi dalla 
res. El paisatge general té un to d’abando-
nament.  A la tarda la família va fins a Puig-
cerdà a veure una mica d’ambient. A banda 
i banda de la carretera s’intercalen les ur-
banitzacions i els prats, també esdevinguts 
solars. Pel carrer Major troben els amics del 
Círculo Ecuestre, del Club de Polo i de l’es-
cola dels nens. Un dels fills es pregunta per 
què no es troben gent local. Viuen als afo-
res i pel pont treballen tots. Al centre de 
Puigcerdà tot són pisos turístics. Abans hi 
havia puigcerdanesos i fins i tot tenien un 
dialecte propi, el cerdà, i la vila era munici-
pi,  com Gràcia o Sants. Coses de l’antigui-
tat. El pont del pilar d’aquest 2040 s’acaba 
diumenge després de dinar. Una horeta més 
a la carretera per deixar la Cerdanya, l’onzè 
districte de Barcelona.

La Cerdanya turistificada, onzè districte
Miquel Spa
UNA MICA DE TOT

miquelspa@regio7.cat

ESTRELLA

MANEL GASCH I HURIOS 
Beneït ahir com a nou abat de Montserrat. La comunitat el va triar 
com a cap dels benedictins de Montserrat fa uns dies i ahir l’Església el 
va beneir. Bé, l’Església i mig país, perquè entre els convidats hi havia 
els màxims representants de la vida política i associativa de Catalunya.

ESTRELLA

JORDI FOSAS 
Director Artístic de la Fira de la Mediterrània. Ha superat el gran 
repte de mantenir la mostra l’any llarg de pandèmia i de presentar per 
aquests octubre un programa adaptat ple de propostes d’interès per al 
sector artístic i també per al públic que en podrà gaudir.

ESTRELLA

RECERCA DEL NEN PERDUT 
Gran resposta dels cossos d’emergència i de la ciutadania. Dimarts 
hi havia unes 200 persones, entre cossos d’emergència i ciutadans, 
implicats en les tasques de recerca d’un nen amb dèficits cognitius que 
va havia marxat del seu grup en una casa de colònies de Torà. 
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FIL PER 
RANDA

u El rector de la Universitat 
UVic-UCC, Josep Eladi Baños, va 
tenir un bon inici de curs acadè-
mia a Manresa. En l’acte oficial 
d’inauguració, entre lliurament 
de medalles i discursos, va po-
der escoltar el preludi de la 
Suite núm 1 en Sol M de Bach, 
que va interpretar la violon-
cel·lista Anna Soler Comas. Ba-
ños va trencar el protocol per 
agrair la interpretació d’una 
«de les meves peces favorites».

Encertant el gust 
musical del rector 
Josep Eladi Baños

Sònia Parra Garcia


