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OPINIÓ

ra una conversa in-
formal entre dos
amics que ja feia
molts anys que no

ens vèiem. L’un havia de venir a
Manresa pel tema de  l’ANC.
Quedem a l’hora de fer l’aperitiu,
malgrat que després, i per motius
d’horari de l’acte, la cita era pel
cafè i al final no va venir per pro-
blemes sobrevinguts i que ara no
vénen a tomb. El cas és que la
conversa va durar una estoneta,
fent-nos una mica de psicoanàli-
si  mútua. D’anys que ens conei-
xem, en deu fer més de quaranta,
tot i que entremig hi va haver for-
ça temps que un no sabia de l’al-
tre. Recuperada l’amistat –i el te-
lèfon–, ens ha permès parlar, úl-
timament, un parell o tres de ve-
gades per concretar alguna tro-

bada, explicar-me el problema
que té amb la pirateria d’un llibre
seu, amb la qual cosa l’editor està
força enfadat, però ell, em va
confessar, ja ha tret tot el suc pos-
sible al llibre en qüestió. A més,
no és l’únic que té publicat. I,
com deia, parlàvem d’aquells
temps que jo, certament, enyoro,
trobo a faltar i amb melangia sé
que mai tornaran. Amics i pa-
rents comuns, que la majoria ja
no hi són, situacions, vestimen-
tes i anècdotes en general, que a
mi m’omplen quasi un cent per
cent. Ell, però, em va dir que jo
era un nostàlgic del passat –cosa
que em sembla bastant cohe-
rent– però que no corresponia al
seu criteri. Es considera un nos-
tàlgic, també, però de futur. Allò,
tan típic, que qualsevol temps

passat era millor, ho aplica a la
selectivitat de la memòria, que
subconscientment només recor-
da els moments agradables, feli-
ços i joiosos. El convenciment
que el demà també ens portarà
moments agradables i dolços fa
que la seva nostàlgia miri al futur
i no s’estanqui en moments pas-
sats i irretornables.
Quan em va dir que ell era un
nostàlgic de futur, li vaig dema-
nar permís per utilitzar la frase
com a encapçalament d’algun ar-
ticle, com el present. No s’hi  va
pas negar però, mig de broma i
mig seriosament, em va posar la
condició d’anomenar-lo com a
autor de la idea. No hi tinc cap
problema, encara més, em sento
molt orgullós de ser amic d’en Jo-
sepmiquel Servià, del qual ja us

he parlat moltes vegades i no vull
insistir, perquè ell ja deu tenir el
seu representant. Malgrat la ge-
nialitat de la frase, no l’acabo de
compartir. La nostàlgia, em sem-
bla a mi, de demà vindrà demà
passat fent un salt en el temps ja
que la nostàlgia, per definició, és
una dolença causada per l’enyo-
rament, ja sigui del país, del po-
ble o de la llar. Mirar amb espe-
rança no és nostàlgic, és confian-
ça i coratge.  La nostàlgia irreme-
iablement correspon al moment
just que acaba de passar. Ja sa-
beu que, segons el meu criteri,
l’ara no existeix. És tan efímer
que la vida està farcida de re-
cords i esperances i voler capgi-
rar els conceptes deu ser molt
poètic i quelcom profund, però
no és cert. No oblidem que una
aspiració sense concreció, no és
palpable, i si no hi ha materialit-
zació de la idea, no hi pot haver

nostàlgia de cap cosa. Un senti-
ment d’enyor es basa en fets con-
crets que, selectivament o no, la
nostra memòria té guardats al
seu disc dur, però coses que no
han passat, i que segurament
passaran, no poden encabir-se
en el magatzem de fets concrets i
delimitats per una actuació de-
terminada. Cal ser realista. Si-
guem nostàlgics –qui no ho ha
estat mai?– de moments en què
vam ser feliços i mirem amb op-
timisme i empenta un demà que
es preveu magnífic, amb unes lli-
bertats assolides després de molt
de temps i amb el cap ben alt, or-
gullosos de fer el que s’ha fet.
Demà passat aquest optimisme i
empenta es convertiran en nos-
tàlgia, enyorança i melangia.
Sempre hi haurà esperances per
al demà i records pel passat. I a
partir d’aquí, anomeneu-los com
bonament us plagui.

E

Joan Soler i Golobart

NOLENS ALICUI
MOLESTIAM AFFERRE

NOSTÀLGIC DE FUTUR

les reunions del Con-
sell de Districte de
Ponent els regidors
de l’equip de govern

tot sovint ens obsequien amb al-
guna sorpresa. Sorpreses força
desconcertants. A la sessió del 28
d’abril passat la regidora Olga
Sánchez va sorprendre’ns amb
una extravagant  iniciativa. 
Resulta que al barri de la Plaça
Catalunya fa «anys i panys» que
reclamem una nova ordenació de
la circulació de vehicles. Actual-
ment al barri hi ha un caos circu-
latori que afecta bona part dels
seus carrers. La mobilitat viària,
tal com està estructurada, és cer-
tament complicada. Si per als ve-
ïns ja és un galimaties, per als fo-
rasters es converteix en un enre-

vessat laberint on es perden so-
vint. 
Doncs bé, després de tants anys
de reivindicar un estudi per tal de
millorar la circulació resulta que
la solució a la qual ha arribat l’A-
juntament és encarregar-ho a
una empresa de Madrid. L’«estu-
di» té un cost econòmic de 5.000
euros, segons se’ns va informar
en la darrera reunió del consell.
Com si a Manresa no hi hagués
professionals prou capacitats per
poder efectuar aquest treball.
Evidentment la proposta va sus-
citar algunes crítiques perquè
costa d’entendre que l’estudi l’ha-
gi de realitzar una empresa exte-
rior a l’Ajuntament, i a més força
llunyana.  És a dir, ni tècnics del
consistori, ni tampoc de la ciutat,

sinó de Madrid.  
La regidora va respondre a les crí-
tiques tot afirmant que els serveis
tècnics municipals estan desbor-
dats i que el departament al qual
competeix aquesta funció dispo-
sa de pocs recursos humans. 
Si aquest és el problema, em per-
meto modestament fer una pro-
posta. Consisteix a augmentar la
plantilla laboral municipal amb
un cost zero. Quina és la fórmula
màgica per aconseguir-ho?
Doncs, molt fàcil. I sense que
afecti gens el Pressupost General.
Es tracta de compensar el cost de
l’increment de plantilla amb un
reajustament dels sous dels regi-
dors/es de l’equip de govern.  Ep!,
no és cap broma, tampoc dema-
gògia, ni tampoc populisme. Sen-

zillament es tracta de revisar –i
adequar- el salari polític ja que
alguns regidors/es estan cobrant
un sou que no es correspon en
absolut amb el seu rendiment. La
prova està en els resultats de la
seva gestió municipal. «Nyap»
rere «nyap». Cobrar 3.704,35 €
mensuals amb dedicació del
95%, o 3.509,39 euros amb dedi-
cació del 90%, o 3.314,42 euros
amb dedicació del 85%, etc... no
està gens malament. Un bon sou
per a una dedicació parcial.
Aquesta dedicació no exclusiva
els permet obtenir altres ingres-
sos professionals per altres vies.
Ah!, i les dietes per assistir a re-
unions de juntes municipals, ses-
sions de ple, comissions informa-
tives, etc... van a part. 
En el supòsit que l’ètica política
impedeixi que prosperi el reajus-
tament salarial proposat, alesho-

res plantejo una altra opció.
Aquesta segona proposta consis-
teix que l’estudi circulatori en lloc
d’encarregar-lo a serveis forans es
confiï a professionals manresans,
els quals coneixen molt millor la
realitat de la ciutat. A part dels as-
pectes tècnics també s’han de co-
nèixer molt bé altres qüestions,
com per exemple  l’entorn social.
Per tal que la teoria funcioni cal
conèixer a fons la realitat de la
ciutat. I això no s’aprèn en uns
dies des de centenars de quilò-
metres de distància.
Bé, una vegada manifestades les
crítiques en el Consell de Distric-
te, ara caldrà estar a l’aguait per
veure quina solució prendrà qui
governa la ciutat. Vist tot plegat,
ja només ens queda reclamar
més seny polític per evitar que
augmenti el catàleg municipal
dels «nyaps».  

A

Víctor Feliu i Ferrer
ACTIVISTA SOCIAL

BROGIT

SORPRENENT!

Igual com cada any des del 1982, el 29 d'a-
bril passat es va celebrar arreu del món el Dia
Internacional de la Dansa. La data escollida
coincideix amb l'aniversari del naixement del
ballarí francès Noverre, considerat el pare de
la dansa moderna. De nou els escenaris de

moltes de les nostres ciutats es van omplir de
colors i lluentons, d'il·lusions i d'esforços per
celebrar aquella diada, i un cop més em vaig
parar a pensar en el caire que s’està donant
a aquest art i en com, moltes vegades, el folk-
lore i l'espectacle malmeten l'autèntic espe-
rit de la dansa.  

Deia el psicòleg humanista Abraham
Maslow que la música i la dansa són unes ex-
cel·lents maneres per descobrir la pròpia
identitat. I deia també que les persones
creatives i amb gran confiança en elles ma-
teixes han de poder anar amb el cos més en-

llà de la perfecció tècnica per deixar que aflo-
rin les seves emocions ocultes. El movi-
ment que s'origina en el silenci és l'expres-
sió d'aquella aspiració a la immortalitat i la
necessitat de transcendir que sentim els
humans des de la nit dels temps. La dansa
neix de l'experiència viscuda per la nostra àni-
ma, la nostra ment i el nostre esperit, aquell
esperit que domina totes les parts del cos i
que es transforma en passió. L'organització
d'aquesta activitat és l'art de la dansa. 

En el món en què vivim, on la tècnica s'im-
posa a l'esperit i el moviment és pressa, so-

vint la competitivitat perverteix l'essència d'a-
quest art, i el seu valor humà i la seva rique-
sa artística passen a un segon pla. Llavors la
dansa es converteix en un seguit de movi-
ments superflus, de vegades mecànics, i ga-
irebé sempre sense vida. No podem caure en
aquest error. La dansa, com totes les arts, ha
d'evolucionar, i l'única manera d'aconsegu-
ir-ho es esforçant-nos per canviar aquesta
inèrcia i deixar que es manifestin les forces
que estan en el nostre interior. Crec que val
la pena intentar-ho i que és la millor herència
que podem donar a les noves generacions.

L’autèntic esperit 
de la dansa
M. LLUÏSA CAROL. GIRONELLA
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