
GENT DE BALSARENY
En un grup tan reduït, tres membres de la llista electoral se’n van
amb retrets de falta de compliment de compromisos ètics i de par-
ticipació, just ara que han de reelegir alcalde. En el món de Podem
i el seu entorn, anar-se’n decebut sembla que és costum. 

Tot problema és susceptible
d’empitjorar. Aquesta setmana
un tertulià català negava el ca-
ràcter autoritari del govern es-

panyol amb l’argument que, si ho fos, no
permetria les grans concentracions de
manifestants contra els escorcolls i les de-
tencions de dimecres. Obviava el fet que
els encarregats de l’ordre públic són els
Mossos d’Esquadra, i aquests van actuar
sota el principi de no empitjorar les coses.
Però no cal patir: aviat sabrem si el tertu-
lià tenia raó. 

El ministeri de l’Interior ha notificat
que envia a Catalunya noves unitats poli-

cies i guàrdies civils, en teoria per «refor-
çar» els Mossos, reforç que ni aquests ni
la Generalitat no han demanat. Aquests
efectius es dedicaran a vigilar l’espai pú-
blic i a mantenir l’ordre, és a dir, que po-
dran dissoldre manifestacions i concen-
tracions si els sembla convenient. I els
podria semblar convenient molt sovint,
atès que el seu govern considera «tumul-
tuàries» les concentracions d’aquests
dies. «Tumultuària» és una paraula que
apareix al Codi Penal en la descripció del
delicte de sedició. Als detinguts de dime-
cres, la Guàrdia Civil els deia que se’ls
acusava de sedició, si bé davant del jutge

la imputació desapareixia. Ahir la Fiscalia
general va presentar a l’Audiència Nacio-
nal una denúncia per sedició contra les
concentracions; no assenyala a ningú en
concret, però afirma que s’ha comès el
delicte i que se n’han d’investigar els au-
tors. La sedició es castiga amb penes de
fins a quinze anys de presó: poca broma.
El desplegament de les policies estatals,

l’estimació de «tumultuàries» i la denún-
cia fiscal per sedició constitueixen junts
un avís per a navegants: sortir al carrer a
protestar es pot convertir en un esport de
risc legal. Estil autoritari? No, home, i ara!

Així estan les coses. Durant el franquis-
me, el moviment democràtic (il·legal i
clandestí) inventava excuses per camu-
flar les seves activitats, sovint en locals
d’Església. «Si ve la policia, estem fent un
curset de poesia catalana», deia un orga-
nitzador mentre repartia fulls amb el text
de La vaca cega. Si entrava la policia no
servia de res, perquè no preguntaven: de-
tenien, empenyien i, si de cas, repartien.
Reunir-se per parlar d’un referèndum
suspès és delicte de sedició? Caldrà re-
partir novament còpies de La vaca cega?
O receptes de croquetes! Se’n recorden?
El 2013 el hàstag #viacatalana va tenir
problemes i la gent va canviar-lo per
#croquetes, una idea de Jordi Basté. A
l’octubre, concurs de croquetes.

Opinió
LA TALAIA

UN GRAN PAS A LA FUB

La FUB integrarà el 2019 un dels edificis de l’antic escorxa-
dor i ampliarà així amb un quart edifici les seves instal·la-
cions actuals. Aquest creixement, que ahir es va fer públic,
és la conseqüència, principalment, de la incorporació dels

estudis de Medicina, que s’aniran implantant progressivament a la
ciutat. La notícia és esplèndida perquè ens mostra una institució uni-
versitària pletòrica i instal·lada dins de la Universitat de Vic-Univer-
sitat Central de Catalunya de forma positiva i profitosa, que desmen-
teix els temors inicials d’una desnaturalització del projecte bagenc. I
ho és encara més perquè el salt endavant es fa, una vegada més, amb
recursos propis, i perquè l’elecció per al creixement és òptima: un
edifici amb valor patrimonial es recuperarà i s’integrarà harmonio-
sament per formar un potent conjunt universitari. Només cal lamen-
tar que, quan era el moment, la llavor d’aquest projecte no es plantés
al Barri Antic. Descomptat aquest lament, és obligat aplaudir la mar-
xa d’una organització que ha demostrat que partint d’una realitat
modestíssima és possible bastir a Manresa un futur engrescador.

A TORT I A DRET

Xavier Domènech PERIODISTA uxdomenech@regio7.cat

SEDICIÓ I CROQUETES
El desplegament de policies estatals, l’estimació de «tumultuàries» i la denúncia fiscal per sedició
sumen un avís per a navegants: sortir al carrer a protestar es pot convertir en un esport de risc 
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L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

Reunir-se per parlar d’un referèndum
suspès és delicte de sedició? Caldrà tenir a
l’abast «La vaca cega» per simular un curs
de poesia? O portar receptes de croquetes?
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ESTRELLAT

OKDIARIO
Els diaris digitals madrilenys d’ultradreta ens tenen acostumats a
tot i no se’ls ha de prendre gaire seriosament, però afirmar que a
Manresa la manifestació va assaltar la caserna amb violència i fins
i tot va robar-hi armes és delirant i, sobretot, irresponsable. 

ESTRELLAT

FIRA MEDITERRÀNIA
Posar com a preludi de l’edició d’enguany un acte de reconeixe-
ment a les persones i entitats que van crear la Festa de Cultura Po-
pular al Bages, precedent de la fira, és un detall plausible i un fet
noble que segur que ajudarà a estrènyer relacions.  
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