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U
n grup de veïns han celebrat la
victòria de la seva lluita contra
uns okupes incívics fent una
barbacoa a la plaça comunità-
ria. Tenien motius per fer-ho,

perquè havien passat nits i dies de neguit
pel mal viure que ocasionaven els okupes.
La determinació d’uns quants va sumar la
força de tot el veïnat per fer fora els brètols.
L’objectiu era clar i no els va costar posar-se
d’acord per aconseguir-lo. La unitat de crite-
ris a l’hora d’establir l’estratègia d’acció va
ser cabdal. El dinar de celebració confirma
l’èxit  aconseguit. Tota una lliçó.

Manresana d’Equipaments Escènics,
l’empresa municipal que gestiona els tea-
tres de la ciutat, i El Galliner, l’entitat encar-
regada de la programació, han presentat un
balanç d’activitat que bat rècords d’assistèn-
cia d’espectadors: més de 90.000 la tempo-
rada del 2019. Manresa tornarà a ser ciutat
de referència en l’activitat teatral del país. El
treball en equip en l’elaboració de l’estratè-
gia a seguir per obtenir els millors resultats,
confirma que la unitat d’acció entre totes les
parts implicades és primordial. Una altra lli-
çó, doncs.

Aquesta setmana, també, una cinquante-
na de veïns de l’alt Berguedà s’han afegit al
moviment popular contrari al projecte de la
planta incineradora de Cercs. Estan con-
vençuts que la unió del poble serà clau per
evitar el perill mediambiental i econòmic
que seria la incineradora per a la comarca.
La reunió de Vallcebre va assenyalar l’estra-
tègia d’actuacions que caldria seguir per fer
fracassar el projecte. La seva lluita s’afegeix
al rebuig a la incineradora que ja han ex-
pressat els municipis berguedans. Unitat
d’acció, se’n diu, d’aquesta manera de fer.

Posats a recollir exemples, atenció a la
proposta del Pla d’Actuació Municipal que
el govern de coalició manresà posa a consi-
deració de la ciutadania. Es presenten 25
objectius estratègics i 250 actuacions con-
cretes en cinc eixos estructurals: Manresa,

ciutat verda i sostenible; Manresa, ciutat
dinàmica i d’oportunitats; Manre-
sa, ciutat de trobada i acollidora;
Manresa, ciutat cívica, propera i
compromesa; i Manresa capital.
El més ambiciós de la proposta,
segurament, és aconseguir que
la gent aprofiti l’oportunitat

d’aportar suggeriments per enriquir el pla.
Si es compleix l’estratègia dissenyada, tin-
drem una altra bona mostra de treball con-
junt, indispensable per guanyar batalles.

Com la que ha dut Puigdemont i Comín a
exercir d’eurodiputats al Parlament Euro-
peu, és clar. No sé qui és que no veu clar,
encara, que la unitat és l’estratègia a seguir.

L’exministre Margallo ja pot anar dient
que dorm amb la consciència tranquil·la al
seu escó, però queda en evidència quan
hom veu la ràbia amb què la seva compa-
nya i col·legues ultres exigeixen la retirada
d’immunitat als polítics catalans. Sentència
a sentència va quedant clar que la causa ge-
neral contra Catalunya està condemnada al
fracàs perquè es fonamenta en una gran
mentida. L’anunci que el govern «rojo,co-
munista, separatista, terrorista» vol «posar
al dia» la cúpula del poder judicial, obre ex-
pectatives que sigui cert que hi ha voluntat
d’unitat d’acció. A veure...

La força 
de la unitat
d’acció

A
l Festival Internacional de Mà-
gia celebrat a Manresa fa uns
dies, a una part del públic li va
cridar l’atenció la presència de
dones fent màgia. Com si les

magues només servissin per tirar les cartes
del tarot, llegir les mans i guarir els espat-
llats. Encara convé recordar que les dones
són magues per naixement i des d’allò de la
costella d’Adam. ¿Que potser no és conrear
l’art de la màgia ocupar-se al mateix temps
de pujar els nens, tenir-ne cura quan els
costa dormir o estan malalts, dur-los al
metge, preparar-los cada matí l’esmorzar,
estar al cas dels avis, omplir el cistell de la
compra, anar a la feina i col·laborar amb
l’Ampa de l’escola? I tot això sense cap altre
truc que les dues mans i les vint-i-quatre

hores del dia.  És cert que també hi ha ho-
mes que freguen els plats, com hi ha dones
que controlen el nivell de l’oli del cotxe. I
segurament trobaríem algun home capaç
de fer dues coses alhora, sempre que una
d’elles fos respirar. 

Tradicionalment les magues han estat
associades amb les fetilleres i, temps ha,
amb les harpies i les bruixes granelludes,

els gats negres i les escombres volado-
res. Ara les bruixes han passat a la his-
tòria, però no pas les escombres i la
neteja, una altra tasca delegada a les
dones, bé siguin les de casa o les ano-

menades dones de fer feines. 
El fet és que ara hi ha qui se

sorprèn quan, dalt d’un esce-
nari, una maga parteix un

home per la meitat, el fa desaparèixer per
uns minuts o li treu els calçotets, sense des-
vestir-lo, per darrere el coll de la camisa, tal
com feia Merche Mar, la gran vedet del de-
saparegut teatre El Molino del Paral·lel.  

A una dona no li cal disfressar-se de
mentalista i posar-se una corbata per ende-
vinar el pensament de l’home.  No li cal cap
bola de cristall per saber que l’endemà,
com avui, li tocarà fer tot allò que l’home,
aclaparat per tantes hiperresponsabilitats,
prefereix no fer. No hi ha com haver nascut
bruixot. 
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Com per art 
de màgia

L’objectiu era clar i es van posar d’acord. La
unitat de criteri a l’hora d’establir l’estratègia
d’acció va ser cabdal. El dinar de celebració
confirma l’èxit aconseguit. Tota una lliçó

A una dona no li cal cap bola de cristall per
saber que l’endemà, com avui, li tocarà fer tot
allò que l’home, aclaparat per tantes
hiperresponsabilitats, prefereix no fer
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