
a setmana de la Rita
de València ha estat
també la del polític
Josep Montràs de

Moià. Mentre vèiem la compacta
exalcaldessa valenciana lluitant
als mitjans per evitar entrar als
jutjats, l’exbatlle de Moià en sortia
dels de Manresa amb pas cansat i
condemnat. Algú em podrà con-
siderar agosarat per fer-ne
paral·lelismes però si em seguei-
xen fins al final en podran com-
provar uns quants i valorar-ne l’o-
portunitat.  Tots dos van ser al
capdavant dels seus ajuntaments
més de vint anys. Van disposar de
sengles majories absolutíssimes i
aparents consensos amplis en la
població que els votava una vega-
da i una altra. Anunciaven obres i
projectes que després hem vist
que eren inassolibles econòmica-

ment, inviables i innecessaris. Es
van creure  per sobre dels seus
conciutadans, als quals repartien
abraçades, encaixades i petons
des de la superioritat que sembla
ser que dóna poder sortir al balcó
de la casa gran del poble a salu-
dar.  Comprovat  queda que l’ex-
cés d’anys al poder pot acabar
torbant els sentits  i la percepció
de la realitat. I l’extra de posar la
mà a la caixa pública directament
o per persones interposades ho
deixarem a mans dels tribunals
competents si s’escau. En aquells
anys semblava que tot plegat era
molt normal,  fins que les clave-
gueres no han pogut assumir
tota la brossa acumulada i han
rebentat. Primer, fent-los fora del
poder en unes eleccions i, des-
prés, havent d’afrontar els proces-
sos legals que s’aniran produint

mentre tots es miren de protegir
amb aforaments o acords previs.
En Montràs ha pactat la primera
condemna per no haver fet cons-
truir una claveguera en un polí-
gon de la localitat. No deixa de te-
nir una certa simbologia. Ha estat
per no haver fet un desguàs urbà
per poder fer passar tota la por-
queria que es generava en aquell
indret. Moià, com València per
Espanya, és el nostre símbol local
d’uns altres temps, d’uns en què
tot passava, tot anava bé i avall
per a alguns, en què els bons eren
els teus i els altres només podien
callar perquè a la majoria dita si-
lent li (ens) semblava que era mi-
llor tenir gent mudada i d’ordre
governant les coses de tots, sense
tenir en compte aquelles actituds
que feien escudella o les propos-
tes que grinyolaven pertot arreu a

rebuf de la febre del totxo i les re-
qualificacions de terrenys. Sem-
blava que eren capaços de fer el
miracle dels pans i els peixos.
Però aquestes meravelles només
passaven a la Bíblia i fa molt
temps. I en tots els casos, els es-
tem paint amb una ressaca eter-
na. Mentre sembla que parlem de
fets succeïts fa una eternitat i a
Llevant i els imputats (ara dits in-
vestigats) arriben per desenes,
desgrano les declaracions del
condemnat moianenc reconei-
xent els fets pels quals havia de
ser jutjat, sobretot per poder pac-
tar amb el fiscal una pena curta
de les que no s’han de complir si
no es comet cap delicte en els
pròxims dos anys. Assumeix la
culpa per conveniència en lloc de
per convenciment. I la reparació
completa dels danys? I el propò-
sit d’esmena? Tot i que no hi po-
drà tornar perquè segur que no
tindrà mai més responsabilitats

polítiques, caldria dur tot això en
la motxilla que suposa reconèixer
un delicte de motu proprio. Però
com dirien alguns de les trames
valencianes: «enrere ni per pren-
dre impuls». A la porta dels tribu-
nals  explica que al lloc dels abo-
caments incontrolats no hi havia
«ni floretes ni peixos». Entenent-
se que en el fons segueix pensant
que la sentència acceptada no li
correspon i només l’assumeix per
evitar mals majors. La lectura
asèptica d’aquesta declaració
m’indica molt del que realment
pensen ell i alguns altres que ens
van fer creure que ho feien tot per
la pàtria, només per la pàtria i pel
bé comú. Sembla que per a al-
guns la pàtria significa coses molt
diferents de les definicions dels
diccionaris. Voler estar per sobre
del bé i del mal té aquestes con-
seqüències. Repassin les declara-
cions dels uns i els altres i com-
provaran si tinc raó o no.
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Voldria amb aquest escrit felicitar la re-
dactora Susana Paz per l’article publicat el
dissabte dia 26 de febrer amb el títol «Dues
fotos atribuïdes a Valladolid es confirmen
com les més antigues de carrers de Manre-
sa». És molt important posar aquests ma-
terials a l’abast de tothom i donar-ho a co-

nèixer amb la claredat amb què normalment
ho fa. Sobretot quan són temes una mica
d’especialistes i la divulgació no sempre és
fàcil fer-la de manera senzilla i planera.

Comença l’article fent referència a un ar-
ticle meu, on vaig investigar per primera ve-
gada les fotografies de Manresa fetes pel fo-
tògraf Robert Peters Napper de què en
aquell moment es tenia coneixement. Ales-
hores eren quatre vistes de la ciutat, a les
quals cal afegir ara aquestes dues apare-
gudes fins al dia d’avui. Si bé a l’inici de l’ar-
ticle la senyora Susana Paz en fa menció, en
cap punt m’anomena com el seu autor. Se-

gurament per oblit. Voldria afegir que tam-
bé he estat autor de l’article publicat a la ma-
teixa revista Dovella titulat «Els inicis de la
fotografia a Manresa, Benet Cabanes i Pru-
nés», en el qual presento el pioner i la pri-
mera persona que va exercir la fotografia
d’estudi a la ciutat.

Les dues fotografiades presentades a
l’article de la senyora Susana Paz es poden
datar, sobre la base del meu estudi, de ma-
nera molt precisa. Ambdues fotografies
formarien part del mateix conjunt que va fer
el fotògraf Robert Peters Napper durant la
segona quinzena de juliol del 1863. Aquest

article va ser fet sobre la base d’una foto-
grafia original d’aquest fotògraf existent al
meu arxiu; en el qual també hi ha un origi-
nal d’una de les quatre primeres vistes que
va fer el fotògraf Charles Clifford l’any 1860,
acompanyant la reina Isabel durant el viat-
ges que va fer a Manresa el dia 5 d’octubre
del 1860.

Fetes aquestes precisions, voldria enco-
ratjar el vostre diari a seguir en aquesta lí-
nia de presentar la història de la ciutat, de
manera entenedora i rigorosa, per tal que
pugui format part de l’entitat de tots els man-
resans.

L’estudi de les fotografies
antigues de Manresa
JOAN VILA-MASANA I PORTABELLA. MANRESA
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a política, un terme que etimo-
lògicament ens recorda el seu
origen grec, relatiu als afers de
la ciutat (la polis clàssica), ha

estat sempre present al llarg i ample de la
història en tots els pobles estructurats ad-
ministrativament. Però és en les societats
democràtiques contemporànies on aques-
ta forma part de la quotidianitat  d’una
manera natural, fent-se visible en tots els
àmbits existents: locals, regionals, nacio-
nals i internacionals. La manera com s’or-
ganitzen les diverses ideologies amb vo-
luntat de tenir un paper determinant en
les institucions públiques s’ha formalitzat

a partir  d’unes estructures que coneixem
com a «partits». Als darrers temps hi ha un
clar retrocés en la credibilitat popular d’a-
quests organismes, especialment els que
han arribat a governar, ja que se’ls associa
a la poca efectivitat, el clientelisme o, enca-
ra pitjor, la corrupció. Si bé sóc del parer
que la majoria de la gent que s’hi fica és
honesta, la veritat demostra que s’han pro-
duït grans errors de gestió i que nombro-
sos inútils i perfectes arribistes han acabat
acaparant sovint el control i el protagonis-
me al seu si. Això ens ha portat a veure, al
costat del passotisme de bona part de la
població, l’augment dels discursos popu-
listes, que proposen fórmules miraculoses
per canviar-ho tot. Fins ara les classes mit-
janes les veien amb una certa prevenció,
pel seu aire destraler i sovint demagog.
Però als darrers temps, aclaparades per
una crisi sistèmica que les està escom-
brant, una part important de gent s’aboca
cap a aquests grups antisistema com a càs-
tig i revenja per una situació injusta. Grups
polítics, per altra banda, que no volen real-
ment assumir grans responsabilitats a

l’hora de gestionar els afers públics, sinó
més aviat manifestar un rebuig de caràcter
emocional.
Però, tot i així, reivindico la necessitat de
fer política, en majúscules. No es tracta pas
d’abjurar dels partits com a tals, sinó de
fer-los més oberts, meritocràtics i partici-
patius, sense caure en el vodevil de l’as-
semblea permanent. No és bona l’estratè-
gia del discurs fet amb voluntat de destruir
i desprestigiar persones o institucions. I al-
hora convé, al meu entendre, que hi hagi
un ventall polític prou ampli i  plural, que
sigui la mostra de la diversitat social. Assis-
tim, de  fet, a un materialisme tan accentu-
at que els ideals es veuen com a sobrers i
hom s’aboca bàsicament a garantir benefi-
cis concrets: prebendes per als de dalt i
subsidis per als de baix. I anar tirant! Des-
vincular la política de la ideologia suposa
mercantilitzar-la i deixar-la en mans dels
que proposen guanys concrets. Compte!
Carregar-se o banalitzar el sistema polític
de partits ens pot abocar perillosament a
perdre realment democràcia. I a Catalunya
tenim ara l’oportunitat de repensar i mo-
dernitzar el nostre sistema polític aprofi-
tant el procés engegat cap a l’estat inde-
pendent.
Ara bé, i a nivell global, cal ser conscients

també dels grans reptes i les amenaces que
tenim davant nostre. Iannis Varufakis, ex-
ministre grec d’Economia, que fa ara un
any va tenir un gran ressò mediàtic pel seu
tarannà en les negociacions a Europa per
intentar salvar el seu país de la intervenció
econòmica de la troica, ens adverteix que
el capitalisme es pot arribar a menjar la
democràcia. Òbviament els problemes del
seu país no venien donats només pel ma-
quiavel·lisme  dels mercats, sinó per una
mala gestió interna, en tots els nivells. Ara
bé, és també un acadèmic  que ha reflexio-
nat prou per oferir-nos idees a tenir en
compte. Diu ell que hi ha un grup de
gent –rics estalviadors i grans empreses
multinacionals– que controla grans quan-
titat de diners que, en lloc d’invertir-los en
activitats productives que podrien generar
transversalment els ingressos necessaris
per reconduir la situació i eliminar gradu-
alment el deute, prefereix apostar per les
activitats especulatives. Si el voleu conèi-
xer més a fons podeu llegir el seu llibre
Economia sense corbata. Converses amb la
meva filla, editat per Destino. En resum,
que no es pot deixar tot en mans només
del mercat i que per garantir una certa
equanimitat i la igualtat d’oportunitats la
bona política segueix sent indispensable.
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