
FESTIVAL TEST
Testimoni Escènic i 12 ajuntaments del Bages, Moianès i Ber-
guedà. El certamen, impulsat pel centre de creació de Cal Gras,
s’ha estès aquest cap de setmana a diferents poblacions de tres
comarques per potenciar microespectacles amb nous llenguatges.

Es detecta a Barcelona una fasci-
nació creixent per la candidatu-
ra de Manuel Valls. Augmenten
les veus que recomanen no

menystenir-lo a causa dels seus punts fe-
bles: que ha fet la vida política a França,
que allà ja no té prestigi, que Ciutadans és
una marca amb sostre... Tot això és cert, i
tanmateix tothom vol saber què explica
aquest home. Encadena invitacions, pú-
bliques i privades. El volen escoltar els li-
ceistes de deu generacions i els joves em-
presaris. Mitjans de comunicació i crea-
dors d’opinió connectats amb la burgesia
discreta i el món de les finances en fan

discrets elogis, amb tendència a ser cada
vegada més oberts. La gran esperança
blanca de la Barcelona burgesa ha caigut
del cel amb paracaigudes? No hi ha can-
didats locals per plantar cara a Ada Colau,
objecte de totes les ires conservadores i
d’unes quantes de centristes i fins i tot
d’esquerranes?

Fa tot just quatre anys, la cosa era cla-
ra: l’alternativa a les esquerres a l’Ajunta-
ment de Barcelona era el candidat de
Convergència. És cert que no se n’havia
sortit mai abans del 2011. Un rere l’altre,
els alcaldables convergents eren derro-
tats per l’alcaldable socialista. Això va ser

així des del 1979 fins al ja esmentat 2011,
quan, finalment, Xavier Trias Vidal de
Llobatera va prendre democràticament la
vara a Jordi Hereu i va donar els únics
quatre anys de mandat a CiU. Llavors va
arribar el tsunami del mapa polític,
l’emergència dels nous partits i la figura
d’Ada Colau, amb l’empelt postcomunis-
ta i l’aval podemita, va passar el rasclet

per les ruïnes electorals del socialisme.
En un consitori fragmentat al límit, ser
primera força li va bastar.

Arriben ara unes noves eleccions i,
malgrat que CiU va ser la segona força a
les darreres, la Barcelona burgesa no
compta amb el centredreta catalanista
per fer front al candidat de les esquerres.
En lloc d’això, posa bona cara a Manuel
Valls, fins i tot si parla amb simpatia d’un
nou 155. L’alternativa postconvergent no
és considerada, d’entrada perquè no se
sap qui serà i ni tan sols qui la decidirà i
sota quines sigles es presentarà. 

Que la creixent coalició de forces vives
que volen fer fora l’alcalde d’esquerres no
tingui com a principal candidat un cata-
lanista de centredreta, sinó un personat-
ge avalat per Albert Rivera, és una de les
derivades del procés sobiranista, i com
que Barcelona té el pes que té, no és una
derivada irrellevant, al marge de quin si-
gui el resultat final.

Opinió
LA TALAIA

SENSE CONSELLERS/ES

E ncara que coincidirem que l’important és el fons, no po-
dem negar que les formes també tenen el seu pes. La Fira
Mediterrània ha tingut en els darrers anys un greu dèficit
en la presència del conseller de Cultura al certamen

manresà: ni en les inauguracions ni en les cloendes. Des del 2013 i
exceptuant Lluís Puig, l’any passat (i enguany, des de Brussel·les),
el màxim representant de la cultura catalana no ha trepitjat la ca-
pital del Bages per visitar i, amb la seva presència, refermar la que
és una de les fires estratègiques del país. Enguany, la consellera
Laura Borràs tampoc no es prodigarà a Manresa. I el fet que la Me-
diterrània coincideixi amb altres certàmens o esdeveniments
d’agenda no pot ser, any rere any, l’excusa. És, al capdavall, una
manca de sensibilitat cap al territori, els artistes, el públic i els seus
responsables. És evident que la fira necessita molt més que les for-
mes institucionals, i és evident que la Mediterrània funciona al
marge de canvis i càrrecs polítics. Però les formes importen.
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QUI ESTIMA VALLS?
Que la creixent coalició de forces vives de Barcelona que volen fer fora l’alcaldessa d’esquerres no
tingui com a principal candidat algú del que fou espai convergent és una novetat gens irrellevant
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L’alternativa postconvergent no és
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Contaminació de l’aigua de Monistrol.Ara fa dos anys es va pro-
duir un episodi de contaminació de l’aigua al poble que l’ACA ha do-
nat per tancat sense determinar-ne l’origen. S’han retirat filtres i
l’aigua està en perfectes condicions. Però queda l’interrogant.

ESTRELLAT

L’EGIBA ALS SPECIAL OLYMPICS
Pluja de medalles a l’esforç. L’expedició del gimnàs manresà que
ha participat aquests dies a la competició per a esportistes amb de-
ficiències intel·lectuals ha tingut el premi d’unes destacades classifi-
cacions que dona relleu a la seva gran voluntat per millorar.
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