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ADAPTAT A LA PROTECCIÓ
DE DADES PER

es de dimarts passat, Diari de Girona
està informant els seus lectors del con-
tingut del sumari del cas Manga. Atesa
la gran quantitat d’informació, escoltes
telefòniques i investigacions diverses, és
prematur analitzar en conjunt l’abast

del cas i les pressumptes responsabilitats dels vuit càr-
recs polítics o executius de les comarques gironines
que estan imputats. És probable que la peça gironina
d’una trama que neix a partir del cas Pokémon, que
afecta diverses administracions de Galícia i Astúries, si-
gui derivada a un jutjat d’aquí. Per tant, s’intueix un
llarg recorregut judicial. Al marge de les responsabili-
tats penals que puguin tenir les persones imputades, i
que en el seu dia ja ho determinaran els jutges corres-
ponents, la lectura del sumari posa de manifest un re-
pudiable estil de gestió pública. Per posar-nos a tremo-
lar. Ser eficients i estalviar diners als ciutadans són as-
pectes secundaris. Tot que tot passa pel tràfic d’influèn-
cies, l’amiguisme, les relacions i els contactes al més alt
nivell. És possible que una gran part del que hem cone-
gut a través de les converses que mantenen els princi-
pals protagonistes del cas tingui una difícil tipificació
penal, però és absolutament rebutjable per la falta d’es-
crúpols, d’ética i de respecte als administrats; o sigui a
tots els ciutadans que paguen uns impostos perquè si-
guin gestionats de la millor manera possible. I no es
tracta de fets aïllats. És el mateix que hem pogut llegir
en les converses telefòniques dels casos Gürtel, ITV o
Mercuri amb el fatxenda exalcalde de Sabadell, Manuel
Bustos, com a cacic local. Els estranya que la valoració
dels polítics estigui sota mínims? El que resulta més
preocupant és que aquest estil de gestionar les admi-
nistracions públiques no ha canviat ni amb l’obertura
de diversos procediments judicials que han posat el
setge a corrupcions i corrupteles. Fa la sensació que és
estructural, que no hi ha remei possible i que a part de
la societat li és indiferent que així sigui.
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EDITORIAL

Un any després de la detenció de l’exalcalde de Sant
Hilari i expresident del Consell Comarcal de la Selva,
Robert Fauria, s’ha començat a conèixer el contingut
dels 122 toms del sumari on està inclòs el cas Manga i els
motius de la imputació d’altres set gironins.

CAS MANGA: UN
REPUDIABLE ESTIL
DE GESTIÓ PÚBLICA

AMB LA V DE BERGÉ

BRIOIXOS I
ARENGADES

Miquel Martín
www.miquelmartin.cat

n dels grans plaers de la meva infantesa era menjar-
me un brioix amb una xocolatina (Torras). Els com-
prava a la fleca del meu poble abans d’anar a estudi,
acabats de sortir del forn: eren boteruts, esponjosos,

lluents de sobre, amb unes arestes i unes clivelles que recordaven
algun fòssil remot o una curculla polida pel vent. En retinc sobre-
tot la flaire, que m’anticipava el gust i la textura. Semblava que, de
primer, et petessin a la boca per després tornar-se flonjos, ingrà-
vids, com si masteguessis l’aire ensucrat. Te’ls embolicaven amb
aquell paper marró i bast amb què s’embolicava tot abans que el
plàstic envaís les nostres vides (suposo que era paper d’estrassa).
Al costat dels brioixos hi havia també pa de pessic, xuixos, llongu-
ets, panets de Viena, bastons, coca, pa rodó... T’ho pesaven, ho fi-
caves tot al sarró, deies «adéu-siau» i després ho guardaves al ca-
laix del pa o a la pastera.

Embolicats en un drap o en una paperina, els pans duraven
dies i dies, i no semblava que masteguessis xiclet si te’ls menjaves
al cap d’unes hores. No es florien, ni caducaven, ni criaven ani-
malons. La crosta era cruixent i torrada, irregular, amb unes pro-
tuberàncies temptadores (de vegades amb «reganys»: restes d’al-
tres pans que, en coure’s, s’hi havien enganxat); la molla, d’un
blanc trencat, era compacte i atapeïda, tant que gairebé no feia
engrunes. Aquells pans, enormes als ulls infantils, es llescaven
amb una ganiveta que s’assemblava a una falç i que la mainada
teníem prohibit de tocar. Les darreres llesques, francament feixu-
gues, es torraven al foc (aleshores hi havia llars obertes, a terra,
que fumaven i fumejaven, vomitaven espurnes i entelaven les pa-
rets). Les torrades se sucaven amb tomates del rebost, aquelles de
penjar que s’aprofitaven fins a la pell, tenien gust de tomata i no
negaven el pa. De vegades s’hi «fretava» un gra d’all. Llavors es
netejaven les anxoves que s’havien salat a l’estiu i que es confita-
ven en uns grans pots rodons, de vidre verd. Era el sopar de molts
vespres mentre a fora bufava la tramuntana. 

Al caliu de la llar, però, també s’hi podien coure unes xulles o
unes botifarres. Recordo haver agafat la bicicleta en plena nit
d’hivern per escapar-me fins a la botiga (súpers? Quins súpers?) a
comprar «anengades», tan encofurnades i cridaneres en aquelles
caixes de fusta vora el taulell. Tornava a casa vermell, bleixant, en-
fredorit, però feliç, sobretot perquè sabia que m’havia guanyat un
d’aquells brioixos que ara ja no trobo enlloc.
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Josep Quintanas Bosch 

Recordant Carles Navales

a màgia del circ. Els
artistes, els pallassos.
L’atenció i el somriu-
re franc il·luminant la

cara dels espectadors. Especta-
cles d’il·lusió i festa. D’alegria i
benestar. Figueres, durant cinc
dies, capital catalana i espanyola
del Circ. I, com sempre que és fi-
del a si mateixa –empordanesa
de soca-rel–, mira al nord. I del
nord, a la resta del món. Ha sabut
comprometre figures internacio-
nals d’aquest art en les diferents
facetes: gestió artística, direcció,
imatge... I així, el Festival Inter-
nacional de Circ Ciutat de Figue-
res celebra la tercera edició amb
les entrades pràcticament ex-
haurides –més de 30.000 espec-
tadors–, per un públic transver-
sal en edats, condició social i pro-
cedència, atrapat per la màgia
del circ i per la qualitat de les
atraccions. Realment, interna-
cionals. Realment excepcionals.
Setanta –cinc artistes de catorze
països de diversos continents.
Amb una repercussió que aferma
el Festival i el prestigi de Figueres
arreu. 

Proposta sòlida, recull l’èxit de
la feina ben feta, de les necessà-
ries complicitats institucionals i
socials, i d’una direcció capaç i
eficient. Però el secret, com en el
cas de Temporada Alta a Girona,
no està sols en aquests necessaris
requisits, sinó en què el seu di-
rector i primer impulsor, Genís
Matabosch, jove encara però ja
un clàssic en el mon del circ, és fi-
guerenc i ha bastit el projecte des
de les seves tres passions –el circ,
l’Empordà i el treball–. Des de
baix, sumant forces i talent. El
Festival, com Temporada Alta, no
és un bolet congriat a un despatx
amb el còmode coixí dels pressu-
postos públics, sinó una propos-
ta nascuda de la vitalitat cultural
de les nostres ciutats, pas a pas,
aprofitant el coneixement de
gent com Matabosch i Sunyer. 

Resultat?: la promoció turísti-
ca, cultural i econòmica més aus-
tera i rendible, amb un retorn
d’autoestima ciutadana notabi-
líssim.
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EL CIRC I
FIGUERES
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