
l final de la tarda d’ahir,
els catalans anàvem vo-
tant menys que el 20-D.

L’esperada crida massiva cap a
les urnes per la indignació pel
Fernándezgate ha perdut davant
d’un gran clàssic català: tots a la
platja pel pont de Sant Joan.
Mentre alguns anaven fent aque-
lles cues d’autopista de peatge
tan nostres, amb el veí Garcia và-
rem mirar d’identificar algunes
picades d’ull locals que potser
seran premonitòries força més
enllà. Els de Podem de Manresa
s’avancen molt i escenifiquen
una escissió abans de saber els
resultats. Els seguiran separats
en dos grups. Els uns a l’Espai
Roig, els altres al Bar Castillo. Els
uns amb ICV, els altres amb
EUiA. En honor seu em disposo
a tornar a veure «La vida de
Brian», amb els del Front Popu-
lar de Judea topant amb els del
Front Judaic Popular. No entenc
les esquerres i les dues ànimes.
Avui ells, al setembre potser la
CUP. Divendres passat a Manre-
sa es va fer història convergent.
El Kursaal va ser el lloc on van
fer l’últim acte electoral de la
història d’aquest partit. Un de
nou els espera per canviar-lo per
la vella CDC. Qui havia de dir
que l’enterrarien en un acte de
masses amb un públic entregat
com en un dia de funció. Sempre
queixant-nos que els de Barcelo-
na no ens tenen en compte, van i
ens fan aquí el funeral del partit
d’en Pujol. A hores d’ara desco-
nec si alguna de les candidates
d’aquestes comarques ha acon-
seguit l’acta de diputada. Potser
una de les quatre dones per un
home que són a la part alta de les
paperetes l’obtindrà. Però hem
sabut segur que almenys dues
faran cap a Formentera. No hi
cabran d’italians que hi ha, però
em sembla una gran decisió. El
ministre de l’Interior el veig més
de Marbella o Benidorm. Ell ha
dit que va retrobar Déu a Las Ve-
gas. Això sí, la de Nevada, no la
de Manresa.
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Enquesta: PER QUÈ SÓN IMPORTANTS AQUESTES ELECCIONS?

Procés constituent 
«Crec que són importants per-
què amb aquestes eleccions el
procés constituent hauria de
sortir reforçat. A part, s’ha de
veure si ara el govern espanyol
que en surti és sòlid»

ÈRIC MACIÀ
BERGA

Hora de girar full
«Són les segones eleccions es-
panyoles en molt pocs mesos.
Aquestes eleccions són impor-
tants per la sensació de canvi
que es respira i perquè és hora
de girar full»

LURDES JIMÉNEZ
BERGA

No canviarà res
«Jo no crec que aquestes elec-
cions siguin més importants. No
confio en cap partit polític, ni en
els nous. Per aquest motiu crec
que l’endemà de les eleccions
canviaran poques coses»

JUDIT GÓMEZ
BERGA

A l’expectativa
«Estem molt a l’expectativa de
veure si finalment hi ha un exe-
cutiu fort perquè hem de tenir
en compte que és la segona ve-
gada en mig any que hem d’anar
a les urnes»

SANDRA TRIGO
NAVÀS

Més treball
«Estem encara en una situació
social i econòmica molt deli-
cada. Per aquest motiu crec que
fa falta un govern que d’una ve-
gada es dediqui a crear llocs de
treball per als ciutadans»

MIGUEL ÁNGEL HIDALGO
NAVÀS

Per Catalunya
«Jo sempre he votat el que m’ha
sembla que era millor per a Ca-
talunya. Crec que el país viu un
moment important i aquestes
eleccions són importants per
veure què passa al país»

DOLORS PUIGBÒ
NAVÀS

Un nou govern
«Són importants perquè en les
eleccions passades hi va haver
molta fragmentació del vot que
va impossibilitar formar un go-
vern. Ara cal que surti un execu-
tiu que governi»

AMADEU MUNTALÀ
MANRESA

Independència
«Crec que hem de mirar si acon-
seguim la independència. Per a
mi el més important d’aquestes
eleccions és que Catalunya
pugui fer més pressió per asso-
lir el nostre estat»

JOSEP MARIA CASELLAS
MANRESA

Algú que governi
«Crec que totes les eleccions
són molt importants. Però
aquesta és destacable i calia
anar a votar per aconseguir que
l’estat espanyol tingui per fi un
nou executiu»

FELI FRESNILLO
MANRESA

FOTOS I ENTREVISTES DE ABEL GALLARDO

ixò d’ahir és com quan
hi has de tornar al se-
tembre per aprovar.

Ningú en té ganes però no hi
pots fer res. I els que s’han d’exa-
minar estan molt més pesats del
que és habitual. I nerviosos. I et
demanen que els ajudis. Coi!
Que haguessin fet els deures bé
quan calia!  A alguns no els apro-
varia mai, jo.  Per a ahir, de ga-
nes, poques, però veient que les
clavegueres de l’estat fumegen
de ganes i no tenen manies per
empastifar tot el que fa tuf de
«cat», em van fer venir les dues
coses. Moltes ganes de país i
moltes manies cap als que, com
el ministre de l’Anterior, ens re-
corden a brut i podrit. I a abans.
Podrits, ells.  Em vaig alçar ben
net i vaig votar sense anar a la
platja. Ni cues. Tot un tòpic.
Abans, la campanya. Uf!, quina
campanya! Massa candidats per
a tan poques idees damunt la
taula i uns debats estèrils del tot.
Com si no volguessin aprovar.
M’ho miro de prop per distreu-
re’m i m’explica el Xavier Gual,
que sempre sap coses, que les di-
putades de la Catalunya Central
prefereixen Formentera a l’estiu.
Ho poden llegir a la columna del
costat. A mi se m’acut que si això
és cert, les facin «reines» de l’a-
nunci de l’Estrella de l’estiu vi-
nent. Ho petarien. I el territori
central necessita petar-ho.  Con-
vergència, amb Mikimoto de
convidat estrella i Mas i el Presi-
dent Puigdemont acumulant
selfies, ho van petar divendres
en un megamíting final de cam-
panya al teatre Kursaal. Tota una
declaració d’intencions d’una
Manresa amb ganes de treure pit
on, per cert, els de Podemos ja
s’han barallat entre ells abans
del sorpassod’ahir i ja semblen
els de la CUP.  Empat. Diuen que
això pinta empat. No han fet els
deures. Si és així, ja ho veig a ve-
nir, cap problema,  a Espanya
s’esborra la línia vermella cata-
lana i es fa el que calgui. Menys
el referèndum.
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