
lgunes notícies que semblen
diferents, si s’analitzen amb
una certa atenció, presenten
sorprenents similituds. Em

disposo a fer aquest exercici de relació
entre algunes  informacions de l’actualitat
més recent a casa nostra. Mentre un
nombrós grup de voltors d’aspecte i di-
mensió respectable es van menjar una
vaca i el seu vedell acabat de néixer a
Moià, uns altres de la subespècie «urba-
na» s’han endut tot el material instal·lat
en tres blocs d’edificis de Manresa. Han
buidat completament més de 45 pisos
sense estrenar. 
De tots els pobles de les planes i valls de
la Catalunya Central, els voltors –animal
habitual de muntanya– han optat per bai-
xar a les planes de Moià a alimentar-se.
Han buscat una presa que estava sense
defensa perquè acabava de parir i l’han
devorat sencera, excepte potes i banyes.
És a dir, només hi han deixat les escorria-
lles. Si seguim les informacions sobre fets

ocorreguts en passades legislatures muni-
cipals en aquest poble podem trobar al-
guns altres dels paral·lelismes als quals
em referia. I la vida natural inspira la ur-
bana. Ni que sigui des d’un punt de vista
simbòlic. En aquestes tres situacions intu-
eixo un vol silenciós amb un planejament
eficient aprofitant-se dels vents favora-
bles, un aterratge furtiu, una aproximació
a la presa i un atac quan les defenses són
baixes. I a cruspir-se tot el que està dispo-
nible. Carn de bòvid o diners al Moianès.
A Manresa, els voltors sense ploma han
aprofitat la deixadesa, la crisi immobilià-
ria i el buit de propietat entre un banc i
una promotora per devorar tota la carro-
nya que han trobat als pisos: equipament
de cuina, ceràmiques de lavabo, cables de
coure, vidres i radiadors. Tot al mig de
Manresa. En un barri on viu (o vivia) la
classe mitjana. Em pregunto com es po-
den desballestar una quarantena d’habi-
tatges sense que es pugui evitar. En dei-
xar-los sense ocupar, la temptació per als
que sempre busquen les coses que altres
descuiden de custodiar és massa alta. Ca-
minant cap a la postcrisi, quin és l’ús que
s’ha de donar a tots els pisos on no hi ha

habitants? A part de la paradoxa de tenir-
los buits mentre hi ha gent que no sap on
viure, és indiscutible que n’hi ha en excés
i el mercat no els pot absorbir. 
Provo d’imaginar el futur sobre aquest fe-
nomen de cases sense ús. Acabades o a
mig fer. Són pertot arreu. 
Per tant, mentre algú prova de controlar-
ne els robatoris de material i els possibles
accidents que hi poden ocórrer, els veig
dues possibilitats. La primera, derruir-les.
Tirant-les a terra es reduirà l’excés i es
normalitzarà l’oferta amb la demanda.
Però és una possibilitat molt difícil per-
què costa diners i ningú voldrà pagar-los.
Ni els estaments públics ni els privats,
perquè molts que les van construir han
fet fallida.  I l’altra –tristament la més pro-
bable- serà deixar-los com estan. El
temps anirà passant, els lladregots se n’a-
niran enduent tot el que tingui valor. Des-

prés passaran els que busquen ferralla
amb un carro de supermercat i al final els
trinxeraires. Mentrestant, el fred, la calor i
la pluja aniran instal·lant la decrepitud.
Ruïnes modernes sense ús apareixeran
arreu. Al costat d’on vivim. Serà el símbol
dels temps, del principi del segle XXI. 
De fet, és una variant respecte de com es
resolen les coses quan les deixes a mans
de la llei natural. A hores d’ara, la vaca de
Moià s’està integrant amb el medi propi.
Després dels voltors, hi haurà passat al-
gun carnívor menor. Ara, insectes i bacte-
ris estaran fent la feina final. Tot molt net
i sàviament natural. 
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«Caminant cap a la postcrisi, quin és
l’ús que s’ha de donar a tots els pisos
on no hi ha habitants? Sempre hi ha
gent que no sap on viure»

«Intueixo un vol silenciós i un atac
quan les defenses són baixes. I a
cruspir-se tot el que està disponible.
Carn de bòvid o diners al Moianès»

Conservatori vol dir conservar, com re-
cordatori vol dir recordar; així que no ens
hi trenquem el cap, i deixem el Conserva-
tori en pau. Millorar-lo potser sí que con-
vé, però no destruir-lo. És la meva opinió
i de moltes persones que en parlem, sen-
se ser de Manresa; ens doldria molt. És es-
borrar la memòria de moltes generacions.

Sóc l’empresari que es queixa de l’A-
juntament de Manresa. Simplement volia
comentar que, com ja sabia, vaig posar un
petard en un niu de formigues, i què pas-
sa?... que ara surten totes corrents i dient
coses que jo he viscut i que, ara, em deixen
com un mentider.

No vull entrar en aquest joc, ja que són
massa formigues, i jo estic aquí sol. Només
comentaré que tot el que he dit és veritat,
fins al dia que va sortir al diari, que després
resulta que no ho vaig entendre bé.

En fi, només vull dir que estic molt
agraït a Regió7 i 8TV per donar-me aques-
ta oportunitat, que gràcies a ells hem obert
el negoci a Manresa, i per tant en un termini
curt de temps farem una selecció de sis per-

sones per treballar amb nosaltres, ja que el
nostre volum de feina és molt alt.

També vull donar les gràcies a Manel
Martínez, director de l’Oficina d’Activitat
Econòmica, per atendre’m tan bé, i en el cas
que algú tingui problemes com jo, que es
posi en contacte amb ell. Per a mi, aquest
home és un superheroi, i vull que tothom
sàpiga que gràcies a ell ens hem quedat en
aquesta ciutat, tot i tenir un local a Saba-
dell.

Però segueixo tenint un últim problema,
com tots els autònoms, el de desgravar l’I-
VA de la zona blava. 

En fi, que em toca abaixar el cap i  seguir
callant, ja que com sempre l’Ajuntament no
té cap tipus de culpa.

El dia 19 de març vaig anar al teatre Kur-
saal de Manresa per veure la representació,
dins el Cicle gent gran/Entretoc, d’«Entre
sarsueles», gènere teatral que a mi m’a-
grada. A més, venint el director i la com-
panyia que interpretaven les sarsueles que
es representaven a Terrassa, a l'obra social
de Caixa Terrassa. Quan vaig veure l’esce-
nari, vaig pensar en les retallades. A l’es-
cenari, el teló no estava abaixat i hi havia
un piano i sis cadires –a Terrassa, una or-
questra fantàstica i escenografia d’acord
amb la sarsuela-, vaig pensar que amb les
noves tecnologies, dins la pantalla de l’es-
cenari ens projectarien vídeos representant

les diferents sarsueles que estava explicant
el director. Doncs no! Ell dirigia no sé qui,
perquè no hi havia músics a l’escenari. Els
intèrprets, que podien ser una coral, no van
canviar mai l’attrezzo. En alguna sarsuela
van fer algun moviment, però mínims,
fins al punt que semblava més un playback
que cant en directe.

Crec que la gent gran ens mereixem al-
guna cosa més del que es va veure al Kur-
saal, patrocinat per l'obra social de La
Caixa.  

Sóc funcionària de l’administració de l’es-
tat espanyol a Catalunya. El nostre col·lec-
tiu el formem uns 25.000 treballadors, en-
tre personal funcionarial, interí i laboral. 

La majoria de nosaltres no tenim por de
les repercussions del procés que ha enge-
gat la majoria de ciutadans de Catalunya
cap a la plena sobirania. Creiem i desitgem
que ens beneficiarà assolir la indepen-
dència. 

Però corren opinions, a voltes malin-
tencionades, que afirmen que el nou Go-
vern de la Catalunya independent no ens
voldrà, que si el govern espanyol no ens dei-
xarà canviar d’administració i serem dis-
tribuïts per la Península. O, pitjor encara,
que ens quedarem sense feina. Que per-
drem drets adquirits. I un llarg etcètera. Tot
dirigit a afeblir el suport en un àmbit que,
ja per si mateix, genera certes hostilitats, re-

butjos i antipaties. Per als mitjans de co-
municació sembla que no existim. 

Quan a Catalunya es parla de funcio-
naris, sempre es fa referència als empleats
de la Generalitat, de les diputacions, dels
ajuntaments, mestres, metges, bombers...
Però considerem que som un col·lectiu
prou nombrós i prou variat perquè se’ns tin-
gui en compte. Som al voltant del 10% dels
treballadors públics del país, repartits en or-
ganismes tan variats com la Delegació del
Govern, Agència Tributaria, Administració
de la Seguretat Social, Delegacions Minis-
terials, Servei Públic d’Ocupació, Correus,
RTVE, etc. Tenim en comú que som es-
sencials per al bon funcionament de tot es-
tat. 

El nostre bagatge professional tampoc no
cal menystenir-lo, perquè acumulem anys
d’experiència en diferents sectors públics.
Sectors que hauran d’existir en la nova ad-
ministració catalana, i que nosaltres sabrem
fer funcionar, i de fet ja ho fem. 

La tendència actual als nostres llocs de
treball és deixar a banda el debat per no dis-
cutir, per no ferir susceptibilitats, per man-
tenir el bon rotllo, i altres arguments d’im-
mobilisme. Però molts de nosaltres ente-
nem que això afavoreix els qui pretenen
continuar amb l’estatus imperant. No en-
debades, les forces contràries a la inde-
pendència no volen el dret a decidir per-
què això representa debat i la possibilitat
de perdre. Ens cal potenciar el debat al nos-
tre àmbit (serè, rigorós, respectuós..) sobre
el nostre futur. 

El proper 9 de novembre molts de nos-
altres tenim el vot decidit. Per millorar els
nostre futur professional i el de tots els nos-
tres conciutadans votarem: sí,sí. 
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Nombrosos voltors, al costat d’una vaca morta, en un camp de pastura de Moià
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