
AJUNTAMENT DE SANTPEDOR
Jornades Europees del Patrimoni. El consistori proposa per a
dissabte un espectacle que recrearà la cacera de bruixes al poble,
entre el 1618 i el 1621, a través de documentació localitzada re-
centment. Dirigeix Mireia Cirera amb guió de Mireia Vila, arxivera.

El president Quim Torra va adver-
tir dimarts a Pedro Sánchez que
si en un mes no donava una res-
posta satisfactòria a la demanda

de referèndum pactat, l’independentisme
el deixaria caure. Ahir, dimecres, Torra va
demanar una reunió a Sánchez per «par-
lar de tot en profunditat», però sense
amenaces ni terminis. I avui el Parlament
votarà, en ple desconcert sobre els dipu-
tats suspesos, una resolució de JxCat i
ERC que insta el president a impulsar «el
diàleg i la negociació bilateral amb l’Estat
sense condicions ni renúncies». L’ultimà-
tum s’ha fos després que ERC hi posés

cara de sorpresa i que la meitat dels dipu-
tats del PDeCAT a Madrid no amaguessin
el seu disgust. 

Els hàbits fan el monjo. En plural: no
només el vestit, sinó les «disposicions ad-
quirides per la repetició d’un mateix
acte», les «habituds». Per exemple, si un
polític té l’habitud de viatjar a Madrid per
parlar amb vicepresidents i ministres del
Govern central, s’anirà predisposant a en-
tendre’s amb aquest Govern malgrat els
abismes ideològics, i a no sacrificar les
vies de contacte per un rampell d’exalta-
ció o per una ofensa, per greu que sigui.
En canvi, si un altre polític no viatja quasi

mai a Madrid i en canvi es passa el dia a
Waterloo, la seva visió de la realitat serà
molt diferent. Aquell que dedica una gran
part del seu temps a parlar amb la bona
gent impacient que va defensar les urnes
i espera resultats, tindrà una visió dife-
rent d’aquell que està al capdavant d’una
administració que és una màquina de
gastar i necessita recursos, pressupostos,

acords quantificables amb l’amo de la
caixa de cabals. 

«Els ultimàtums els carrega el diable»,
va reflexionar Gabriel Rufián. (Com els
tuits, per cert.) Com deien en alguna
pel·lícula, no desenfundis si no estàs dis-
posat a disparar. La Moncloa va evitar
una rèplica agressiva i potser Torra va fer
una prospecció teòrica d’alternatives. Si
ordena la caiguda de Sánchez, pot ser
que el bloc sobiranista s’esberli. Si resis-
teix, i Sánchez cau, es convoquen unes
eleccions en les quals poden passar tres
coses: que els grans grups quedin com
estan i l’únic canvi sigui que ERC mosse-
gui el PDeCAT; que el PSOE millori posi-
cions, de manera que la clau indepen-
dentista es devaluï; o el PSOE s’enfonsi i
el substitueixin Casado i Rivera. Ja sabem
quina és la recepta del líder del PP per al
conflicte de l’Estat amb la Generalitat.
Amenaçar amb allò que et perjudica més
a tu que a l’altre no és una bona idea.

Opinió

A TORT I A DRET

Xavier Domènech PERIODISTA uxdomenech@regio7.cat

FER CAURE SÁNCHEZ
Si Torra tomba Sánchez i anem a les urnes, poden passar tres coses: quedem com estem i ningú 
no hi guanya res; el PSOE es dispara i no necessita Torra; o s’enfonsa i governa Casado amb Rivera
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L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

«Ja sabem quina és la recepta del líder 
del PP per al conflicte Estat-Generalitat.
Amenaçar amb allò que et perjudica més 
a tu que a l’altre no és una bona idea»
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ESTRELLA

ERC ANOIA
El conflicte entre la fins ara presidenta comarcal d’ERC a l’Anoia,
Meritxell Humbert, i el partit per si s’ha de donar suport a l’alcal-
dessa de Vilanova del Camí, ha deixat la formació republicana sen-
se líder comarcal.

ESTRELLAT

MODILIANUM
L’associació cultural moianesa ha organitzat unes jornades sobre
el barroc a la comarca, i en el marc d’aquesta iniciativa ha promo-
gut la neteja del campanar de l’església de Moià, ja que una de les
activitats serà fer-hi una visita guiada.
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LA TALAIA

SEU MEDITERRÀNIA

L a fira Mediterrània ha inclòs en altres edicions la basílica
de la Seu entre els seus escenaris, però enguany el prota-
gonisme del temple serà molt especial. En un any en què
l’eix articulador del programa és el concepte de ritual, no

hi podia haver lloc més escaient. El temple –l’interior o el recinte–
acollirà cinc espectacles, entre ells l’inaugural, i adquirirà una cen-
tralitat dins la fira que no havia tingut mai fins ara. Al marge que la
temàtica escollida en aquesta ocasió pugui propiciar l’elecció, cal
celebrar que el monument més important de Manresa, malaura-
dament aïllat en un racó per la geografia i per l’evolució de la ciu-
tat, sigui incorporat dins el batec de la ciutat en esdeveniments
com aquest, pel bé de la seva projecció i del conjunt del Barri An-
tic. A la parròquia –suposadament també al bisbat, ja que no seria
possible sense la seva autorització– es detecta un canvi de tarannà
en relació amb l’ús social del temple, que està afavorint la seva in-
tegració en la vida ciutadana. És molt positiu que sigui així i que la
Mediterrània hi doni una nova empenta.
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