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Estem en temps de retalla-
des. Des de fa mesos les tiso-
res van fent feina amb l’argu-
ment que és l’única solució 
possible. Especialment dures 
són les retallades en dos ser-
veis públics essencials per a 
la ciutadania: l’ensenyament 
i la sanitat. Els usuaris i pro-
fessionals d’aquests dos sec-
tors han fet sentir la seva veu 
però no ha estat suficient 
per doblegar el govern, que 
ha continuat aplicant un pla 
d’austeritat que en alguns 

casos ha arribat a tocar el 
moll de l’os.

En l’àmbit local, ha passat 
fins i tot que alguns serveis 
que es prestaven, com el 
bus urbà de Santa Eulàlia de 
Ronçana, han desaparegut 
del tot. I en altres municipis 
del Vallès podríem trobar 

més exemples de tancaments 
de serveis que tenen explica-
cions diverses.

Les retallades al Centre 
d’Assistència Primària (CAP) 
de Caldes van afectar al ser-
vei nocturn d’urgències. La 
Generalitat va decidir –com 
en altres poblacions, com ara 

Llinars, Cardedeu, la Garriga, 
Lliçà...– suprimir el servei de 
nit d’aquest centre que dóna 
servei a Caldes i als pobles 
de la rodalia. I la resposta 
va arribar de seguida amb la 
plataforma Caldes en lluita, 
que durant cent dies han dor-
mit al CAP. De moment van 

trobar el suport de gran part 
de la ciutadania i dels partits 
polítics, tret de CiU.

Però aquesta setmana els 
ha arribat el distanciament 
de l’alcalde i diputat al Par-
lament per ERC, Jordi Solé, 
que a la vista dels resultats 
després de més de tres mesos 
sense servei nocturn, no tro-
ba arguments que justifiquin 
reobrir a la nit ni dades que 
confirmin un retrocés quali-
tatiu en el servei. A vegades 
s’han de dir les coses clares, 
encara que no agradin a tot-
hom. I Solé ho ha fet.

Res no indica un 
retrocés qualitatiu

La dansa com a llengua viva
Repasso els mails creuats amb en Joan Serra, el gran balla-
rí i coreògraf que ens acaba de deixar, i n’hi ha un que em 
fibla especialment. “Hola Vicenç. Tot arreglat, em falten ‘cinc 
minuts’ per a l’anèmia, però ja funciono. Una abraçada. Joan”

Ara que ja no escrivim cartes i els mails i els SMS les han 
substituïdes, constato que aquests missatges 
que ens passem apressats en línia causen per-
plexitat quan els recuperem, quan el nostre 
interlocutor ja no és entre nosaltres. En el cas 
del Joan Serra, amb la malaltia que l’ha fulmi-
nat carregat d’energia als 66 anys, la increduli-
tat per la desaparició sobtada és més gran.

Amb regularitat sabia coses de les seves 
mogudes i de la seva companyia, Factoria Mas-
caró, des que vam parlar distesament per pri-
mer cop fa dos anys llargs, quan a la revista-lli-
bre Vallesos iniciàvem la nostra singladura en 
el patrimoni vallesà parlant del ball de gitanes 
i altres danses vives de la comarca. “Ja heu par-
lat amb el Joan Serra?”, ens deien amb reitera-
ció una pila de balladors i balladores.

I, és clar, afortunadament ho vam fer, en una 
trobada inoblidable al bar de l’Aliança de Lliçà, 
que va començar amb una primera cervesa, va 
seguir amb un aperitiu i es va allargar amb un 
dinar. Aquell dia el Joan era de pas entre Sant 
Esteve de Palautordera, el seu poble des d’ara 
feia 36 anys, una escola de primària de Palau-
solità i Plegamans –on feia classes de dansa als 
infants–, i l’Escola Municipal de Música de la 
Garriga, on estava recuperant el Ball de Cintes. 

Després d’aquella trobada ens va obsequiar 
generosament amb la seva participació a tres presentacions de 
Vallesos, en què amb en Jaume Arnella van interpretar el seu 
Ball d’Homenatge, la fantàstica creació que tots dos van idear per 
dotar els catalans d’un ball de benvinguda molt bell i plàstic, a la 

manera dels aurreskus bascos.
L’Arnella a la guitarra, Ferran Martínez a l’acordió, i el fill 

d’en Joan –Magí– amb tres membres de la Companyia Masca-
ró van interpretar-lo magistralment, ara en honor seu, en la 
multitudinària i emotiva cerimònia del seu comiat, al teatre 

de Sant Esteve, on es vivia la gran estimació i 
petja que en Joan deixava arreu per on passa-
va. I se m’acut que seguir introduint aquest Ball 
d’Homenatge arreu del país serà també una bona 
manera d’homenatjar qui ha estat un gran recu-
perador i actualitzador de la dansa dels Països 
Catalans, des de la dansa contemporània, reivin-
dicant-ne un llenguatge propi i una gestualitat 
definidora.

“Recuperar les gitanes a Sant Esteve de 
Palautordera va ser, simplement, la meva mane-
ra de col·laborar amb el poble on vaig anar a 
viure ja fa 34 anys i de sentir-me’l més meu”, 
ens deia a Vallesos fa dos anys qui, de fet, va 
ser l’ànima de la reformulació i reactivació de 
les gitanes a tot el Baix Montseny. Ell les havia 
mamat de ben petit, fins al punt que amb qua-
tre anys ja en ballava a la plaça del seu poble de 
naixement, Rubí, amb el seu reconegut Esbart 
Dansaire, que amb quinze anys el tenia com a 
primer ballarí.

Mestre de professió, va aconseguir vèncer les 
incomprensions dels anys seixanta i fer de la 
seva devoció pel ball el seu ofici. “La dansa tra-
dicional és com qualsevol llengua viva, que ha 
d’evolucionar amb les aportacions i els valors 
de la seva societat”, explicava, tot defensant 

que “cal fer-ne evolucionar la tècnica perquè qui balla no ha 
d’estar només pensant en el ritme establert sinó que cal que 
se senti còmode ballant i que el cos agafi el propi aire”. Aga-
fem aire, doncs, i a seguir-la ballant.
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Tornem-hi!

No sé entendre del tot què ho fa, però cada vegada 
que des del diari parlem dels polítics de les Fran-
queses és perquè hi ha algun embolic. Certament, 
es tracta d’un municipi que, amb cinc nuclis urbans 
–Corró d’Avall, Bellavista, Marata, Corró d’Amunt 
i Llerona–, és d’una gran diversitat social. Però la 
complexitat dels seus més de 19.000 habitants és 
poca si es compara amb la que des de fa massa anys 
es viu a l’Ajuntament cada dos per tres. Litigis cre-
uats, fílies, fòbies, traïdories, denúncies, descon-
fiances... són el dia a dia de la classe política local. 
Alguns ho practiquen amb molta més intensitat 
que d’altres, però déu n’hi do de tots plegats!

Aquests dies, i ho tornem a explicar al diari 
d’avui, comencen a haver-hi moviments en les files 
dels socialistes. Esteve Ribalta, alcalde del PSC des-
prés d’una moció de censura, s’ha tornat a postu-

lar com a candidat del partit a l’alcaldia. L’exalcal-
de Ribalta, que ara forma part del quadripartit de 
les Franqueses que lidera el convergent Francesc 
Colomé, diu que té el suport de l’executiva socialis-
ta local, extrem que nega Joan Antoni Marín, com-

pany de partit i regidor també com Ribalta.
Entremig de tot plegat comencen a aparèixer 

denúncies i contradenúncies creuades per la cons-
trucció d’un Mercadona, hi ha litigis pendents de 
resolució judicial, pagaments que s’han de fer i que 
no arriben... En fi, com en altres temps.

Fa dos anys, Colomé va intentar posar fi a la pro-
blemàtica política de les Franqueses a cop de talo-
nari. I molts van acceptar entrar al govern, sigui per 
convicció, sigui per necessitat. Però només acabem 
de passar la meitat de la legislatura hi ja es tornen 
a entreveure les espases alçades.

Diria que els 19.000 pacients habitants dels cinc 
nuclis de les Franqueses en comencen a estar una 
mica farts. I ressuscita el rum-rum que l’única 
solució és que tots els d’ara agafin els trapaus, se’n 
vagin cap a casa i deixin pas a saba nova, que n’hi 
ha a totes les cases! Potser sí que aquesta seria la 
solució...
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