
INSTITUT LLUÍS DE PEGUERA
Celebra 90 anys. L’institut manresà commemorarà aquest curs
els seus 90 anys de vida amb un complet programa d’actes. Una
mostra del dinamisme d’un centre que no només no oblida la
seva història sinó que aposta pel futur com a escola avançada. 

El diari El Mundo considera que
«la democràcia espanyola tra-
vessa el seu moment més crític
des de la seva restauració el

1978». Entre el 1978 i el 2017 hi ha una
data: el 21 de febrer del 1981, quan Tejero
va entrar al Congrés, Milans del Bosch va
treure els tancs als carrers de València i
altres caps militars van estar dubtant du-
rant massa hores si s’apuntaven al cop
d’estat (allò sí que va ser un cop d’estat)
contra la incipient democràcia. Però se-
gons l’editorial publicat per l’esmentat
diari al capdamunt de la portada, per so-
bre de les notícies, «la insòlita agressió a

l’ordre constitucional que sosté la Gene-
ralitat de Catalunya» és més perillosa per
a la democràcia que les metralletes al
Congrés, els tancs a València i els generals
conspirant per suspendre la legalitat
manu militari i tornar a la pau de cemen-
tiri del franquisme. 

Si aquesta fos només l’opinió del rota-
tiu madrileny seria un tema menor; el
problema és que representa una tesi molt
estesa entre la premsa, les tertúlies i els
creadors i escampadors d’opinió de Ma-
drid, i també a les files dels polítics. És ge-
neralitzada a les del PP i de Ciutadans i la
comparteixen molts dirigents del PSOE.

Justifica l’adopció de mesures extraordi-
nàries en els ordres polític, jurídic i poli-
cial, des de la intervenció dels comptes
de la Generalitat fins a la detenció d’alts
càrrecs i l’entrada dels guàrdies a les seus
de les conselleries, operacions que po-
drien constituir només un primer pas si
es constata que no han servit per doble-
gar la voluntat del Govern i de la pobla-

ció, i que l’evitació total del referèndum
no està garantida. 

El delegat del govern espanyol a Cata-
lunya, Enric Millo, ha adoptat una ex-
pressió fetitxe que repeteix constant-
ment: «Govern en rebel·lia» . És una ine-
xactitud jurídica impròpia d’algú amb el
seu càrrec, però il·lustra molt bé per on
van els trets i de quina serà l’actitud del
l’executiu Rajoy no només fins a l’1 d’oc-
tubre, sinó  després. Aquell «antes roja
que rota» de Calvo Sotelo el 1935 s’adapta
als temps, i la unitat d’Espanya continua
sent el bé absolut de tots els règims es-
panyols. Però a Catalunya, la gran reacció
transversal davant els fets de dimecres
demostra que la defensa de l’autogovern
democràtic és el bé superior per a moltís-
simes persones i organitzacions no no-
més polítiques sinó socials, econòmi-
ques, professionals, culturals... la famosa
societat civil que tantes vegades se cita en
va, i que ara parla alt i clar.

Opinió
LA TALAIA

PAGAR UN DEUTE

L a fira Mediterrània de Manresa no va néixer del no-res. Va
ser una decisió de la Generalitat, però que venia abonada
per l’existència a la ciutat de la Gran Festa de la Cultura
Popular al Bages, nascuda amb afany de ser una platafor-

ma potent de projecció de l’activitat de les entitats que conreaven la
tradició. Es va celebrar tres vegades i la Generalitat en va prendre el
relleu i va crear la Mediterrània. No va ser un traspàs plàcid. Sent-
ne director l’actual conseller, Lluís Puig (autor d’una recent des-
cripció molt desafortunada de la imatge de la cultura tradicional),
es va donar a la fira un nom, una data i una orientació que no es va
entendre bé i que va caure amb molt mal peu entre les entitats a les
quals suposadament agafava el testimoni. Aquells mals moments
han quedat enrere, però la fira tenia el deute pendent de reconèixer
que unes entitats bagenques li van aplanar el camí i van crear el
context per afavorir que la Mediterrània s’instal·lés a Manresa i no
en un altre lloc. Ara, aquest deute se saldarà per encert dels actuals
responsables. S’ha tardat massa, però val més tard que mai. 

A TORT I A DRET

Xavier Domènech PERIODISTA uxdomenech@regio7.cat

PITJORS QUE TEJERO
La unitat d’Espanya és el bé absolut de tots els règims espanyols. Però a Catalunya, la gran reacció
davant els fets de dimecres mostra que el bé superior de molts és la defensa de l’autogovern democràtic
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L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

El delegat del govern, Enric Millo, ha
adoptat una expressió fetitxe i la repeteix
constantment: «Govern en rebel·lia».
Il·lustra molt bé per on van els trets 
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ESTRELLA

EPSEM I SEAT
En un moment en què es reclama la potenciació de les relacions
entre universitat i empresa, el centre manresà i la firma amb plan-
ta a Martorell han arribat a un acord perquè cinc alumnes del grau
d’enginyeria en automoció de l’EPSEM facin pràctiques a Seat.

ESTRELLA

FESTA MAJOR DE CARDONA
La comissió de la Festa Major de Cardona ha tingut la iniciativa de
promoure accions de caràcter popular, com la venda d’unes polse-
res, per anar recaptant diners per a la restauració progressiva del
patrimoni festiu. Una bona manera de fer-ne tothom partícip.
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