
Una persona resa per les víctimes del més gran terratrèmol de la història de Japó i posterior tsunami, fa tres anys a la costa del nord del Japó. El
país va viure ahir amb sobrietat i enteresa l'aniversari, quan perduren el drama dels evacuats i els problemes a la central nuclear de Fukushima. 
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ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA. Ofereix un curs
d’ensinistrament de cavalls per al treball agrícola que no només ha omplert
totes les places disponibles sinó que ha deixat gent en llista d’espera. Un bon
exemple que els cursos programats s’adeqüen als interessos del moment. 

L’ESTRELLA

AJUNTAMENT DE SABADELL El consistori vallesà
ha utilitzat una imatge d’un veí de Castellbell extreta d’Internet sense
permís per fer-lo passar per romanès al cartell d’una campanya sobre
immigració. Un nyap que una administració pública no es pot permetre.

L’ESTRELLAT

n el desè aniversari dels atemp-
tats de Madrid, ahir es destaca-
va la unitat de les víctimes del
terrorisme, com si la com-pas-

sió (en el sentit originari de patir junts) fos
alguna cosa celebrable, i no només la con-
seqüència d’una tragèdia que ningú no
hauria volgut viure. Però les dues Espanyes
també tenen víctimes diferents dels dife-
rents terrorismes, i només quan ja sembla

que, va!, tal cosa ja és gairebé història es
corren cortinatges ficticis davant les des-
avinences. Espanya va marxant així, a rajo-
iades, com esperant que tots els conflictes
del món es resolguin per cansament o per
pura inèrcia. Però encara ahir cremaven al-
gunes brases de la conspiració. Encara
algú s’atrevia a posar dubtes sobre l’autoria
d’uns atemptats que van costar 192 vides i
al PP un govern que es volia renovar amb

enormes mentides. Aquella va ser l’ocasió
més òbvia en què els ciutadans van ado-
nar-se que els que ocupen el poder poden
utilitzar la resta dels humans només com
una excusa, un mitjà, un pretext prescindi-
ble per mantenir-se n escena. Que els que
manen acostumen a voler convertir la ciu-
tadania en un títol sense valor en un con-
text legal intocable i indivisible. Que l’im-
portant, ja se sap, són els documents i no
les persones. I que, només de vegades, la
gent s’afarta de tanta presa de pèl, i que
sense respondre amb l’ovinitat que se li
suposa a la massa amorfa, s’acaba empre-
nyant de debò i ho demostra així: engegant
tanta estupidesa a fer punyetes.
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COINCIDÈNCIA AL KURSAAL
Josep Maria Cadafalch és tècnic
al Kursaal de Manresa. Aquest

terrassenc, a més a més, també és
l’autor del disseny de llums de l’espec-
tacle Jar. Carmen Amaya in memoriam,
de Manuel Veiga, que l’interpreta al
costat de Pilar Martínez i que es podrà
veure demà a la nit a la Sala Petita del
teatre manresà. La feliç coincidència
farà que el Cadafalch tècnic tingui
cura de la feina del Cadafalch disse-
nyador. Segur, segur que s’entendran. 
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Que siguin jutges

marcmarce@regio7.cat

n jutge ha de ser un mo-
del impecable de rigor,
d’equilibri, de pondera-
ció, de mesura. Cal ser

així fins i tot per instruir el més mo-
dest dels plets, o sigui, que no cal
dir com ha de ser de sòlid el magis-
trat d’un alt tribunal capaç d’esta-
blir càtedra per a tot un país. La-
mentablement, sabem que no és
així. Als jutjats hi ha de tot. Però
hem de pensar que les avaries dels
jutges són només fruit de la fal·libi-
litat humana, no d’una falta de qua-
litat personal intrínseca, cromosò-
mica. Un jutge no pot fer el fatxen-
da exhibint fòbies anticatalanistes
ni de cap altra mena. Això no és de
jutge, és d’antijutge, que és el quali-
ficatiu que més s’escau a la mentali-
tat dels  dos magistrats del TC que el
Govern vol recusar.  Amb una men-
talitat així no es pot decidir ni sobre
Catalunya ni sobre res. Només es
pot debatre amb els col·legues de
carajillo a la barra del bar. 

U
Conspiracions, encara

L’estirabot

«Espanya pateix
greus problemes
d'identitat i està
amenaçada per
possibles ruptures
insolidàries».

D’això se’n deia, i encara se’n deu dir,
nacionalcatolicisme.
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