
l dia 30 d’octubre del
1982, la setmana de la
primera i històrica

victòria de Felipe González
amb una sotragada similar a la
de la caiguda de vots dels par-
tits clàssics d’ahir, en Mariano
Rajoy feia cap a Berga. Confes-
so que m’alegro de la pèrdua
de vots dels grups tradicio-
nals. A veure si els queda el ca-
laix ben buit i deixen de mal-
baratar diners de tots amb els
cartells dels fanals. Dels gar-
gots de DiL i Homs als candi-
dats socialistes amb aspecte
de ninots de cera passant pel
joc de les «ny» i les «ñ» dels
populars. No els ho podien ha-
ver fet pitjor ni els seus opo-
nents. I al gallec amb ulleres
noves que ha fet bons els tò-
pics de gallecs, el registrador
de la propietat que ho va ser
també de la capital bergueda-
na, li perilla la cadira. Va venir
a prendre’n possessió i a cedir
la plaça a un substitut en rè-
gim compartit. Era un jove
que l’havia obtingut per oposi-
ció i per si les mosques. Home
previsor.  Va mantenir-ne la
plaça durant tres anys, abans
de l’actual a Santa Pola, que té
en reserva per «si de cas». 
Com que era aquí dalt la set-
mana que va néixer el biparti-
disme espanyol, m’he recor-
dat d’ell el dia que aquesta fór-
mula queda enterrada sense
honors. Altres segur i potser
ell hauran de tornar a la feina
d’abans.  Si a la província d’A-
lacant no l’hi volen, sempre li
quedarà el despatx berguedà.
O no, com diu ell. Perquè, t’i-
magines, Pep Garcia, que els
dos grans antagonistes de la
política (tot i que es veuen en
secret) tinguessin un destí
comú el 2016? Després de la
pluja a Manresa i la boira a
Berga, després del  «Mas o
març»,  arriba  «Rajoy o maig».
Si torna, a veure qui li explica
la Patum. 
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• Rams i centres de flor natural
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• Disposem de 12.000 m2 al teu servei
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Enquesta: QUÈ ESPERA D’AQUESTES ELECCIONS?

Defensar Catalunya
«Espero que els representants
que surtin escollits de Catalunya
siguin capaços de defensar les
opcions i les decisions que s’han
pres aquí davant el govern cen-
tral, encara que serà molt difícil»

LLuÍS LobACo
MANRESA

Canvi a Catalunya
«El que fa més por és que Ciu-
tadans arrasi. Espero que no
sigui així, encara que a Cata-
lunya segur que hi haurà un
canvi. A Espanya ja es veurà
què passa

geRARd FoNT
MANRESA

Que el vot sigui útil
«No sabem com es confugurarà
el nou govern, encara que tot
apunta que guanyarà la dreta.
Ja veurem què passa, però es-
pero que el vot aquest cop sigui
útil»

NúRiA SáNChez
MANRESA

Que anem millor
«Ja veurem què passa, però es-
pero que la situació actual, amb
l’economia en decadència, es
freni i que a partir d’ara puguem
anar millor amb el govern que
surti»

dANi CuCuReLLA
MANRESA

Que hi hagi un canvi
«És difícil que hi pugui haver un
canvi, però és el que voldria jo.
Cal que canviï tot perquè ara
mateix, diguin el que ens di-
guin, la situació que hi ha en-
cara és molt dolenta»

FLoReN RoMeRo
MANRESA

Que els líders compleixin
«Que quedin les coses clares i
que els polítics compleixin el
que han anat dient en la cam-
panya. Perquè sempre diuen
una cosa i després fan el que
volen»

RAüL gALLARdo
MANRESA

Poca esperança
«No espero gaire dels partits,
però desitjo que si surt algun
partit dels que no m’agraden
pacti o s’ajunti amb els millors i
que no vagi a la seva. Tot i això,
no tinc gaires esperances»

CRiSTiNA ARMeNTeRAS
MANRESA

Que defensin els votants
«Espero que surtin els que la
majoria volem aquí, encara que
és difícil. I també espero, sobre-
tot, que després facin el que
han dit que farien i defensin els
nostres interessos»

eLiSAbeTh goRChS
MANRESA

Que s’aclareixi la situació
«Encara que cal una mica de
temps, és necessari que s’acla-
reixi tot. Aquest és el primer
pas per arribar a algun punt i
una solució tant a la crisi com a
la situació de Catalunya»

CARMe oRgAz
MANRESA

FOTOS I ENTREVISTES DE ROGER JUNYENT

’he trobat estranya,
aquesta campanya.
Em pensava que no

començàvem a votar fins que
acabés l’assemblea de la CUP,
cap al 2024, i jo mateix em
plantejava no fer-ho, de votar,
fins que em van recomanar,
amb un cop de cup al cap, que
no ho fes. Aleshores vaig deci-
dir votar. Què s’han pensat? Si
vull no voto però que em «re-
comanin» de no fer-ho ho tro-
bo de mal gust democràtic. La
campanya  ha estat  plena de
continguts,  plena d’arrugues i
buida de la resta. Amb un Pe-
dro Sánchez desbocat, un Ma-
riano Rajoy (exregistrador de
la propietat a Berga, llegiu la
columna del costat per saber-
ne més) que, segur, enyora el
plasma i unes ulleres de recan-
vi, un Albert Rivera taronja
marcant un paquet que potser
serà només paquetet i un Po-
dem que al final s’haurà d’ar-
remangar. Els debats no han
anat enlloc mentre que els
candidats anaven de tele en
tele sotmetent-se a tota mena
de trapelleries televisives im-
pròpies, trobo, d’una cosa que
no és un joc. Tot per un vot.
Encara estem així.  Mentres-
tant a Catalunya, on encara no
hem fet el rotet del 27-S ni te-
nim reiet a la trona, tornem a
tenir la papereta a la mà però
ja no sabem quin paper hi ju-
guem. Jugarem?  He vist cares
avorrides anant a votar. Va,
som-hi, però no n’esperem res.
O poca cosa. Ahir al matí plo-
via a Manresa i era una pluja
cansada, avorrida, com si plo-
gués per compromís. I vist que
aquestes eleccions eren les
que ho havien de canviar tot,
noto un to en la política i els
continguts que convida a tot
menys a engrescar-se. Sort de
Messi i de dos vots de Suárez.
En què devien estar pensant?
En la campanya? En les elec-
cions?  No. Sóc l’únic?
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