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Opinió

U
l procés participatiu sobre els 
usos que es podrien donar a 
quinze edificis buits que estan 
qualificats com a equipaments al 

Barri Vell de Girona s’ha tancat després d’un 
mes i mig. Ha estat un exemple de coopera-
ció entre ciutadans, professionals qualificats 
i tècnics de l’administració local. L’impuls 
de l’associació de veïns, la implicació del 
Col·legi d’Arquitectes, i, sobretot, el lideratge 
i capacitat per generar sinèrgies d’Itziar 

González, tenen molt a veure en l’èxit de la 
iniciativa.  

El debat ha posat sobre la taula moltes de 
les mancances que pateix el barri, però no 
s’ha quedat en la crítica buida sinó que ha 
plantejat arguments en positiu. Amb pocs 
recursos i molta voluntat, la iniciativa veïnal 
ha demostrat la necessitat d’impulsar canvis 
en un barri que en els últims anys ha perdut 
part de la seva ànima. Aviat farà quaranta 
anys de l’aprovació del pla especial del Barri 

Vell, que va contribuir a donar-li dinamisme 
i va convertir en un record la «Girona grisa i 
negra». Ja seria hora d’actualitzar aquell pla 
incorporant el treball fet en aquest procés.  
L’alcaldessa ha comentat en més d’una oca-
sió que els processos de participació ciuta-
dana són una eina perquè la ciutadania re-
cuperi l’afecció a les institucions. Els ciuta-
dans han fet part de la feina, i segur que 
s’implicarien en un debat de més abast. Ara 
li toca moure fitxa a l’Ajuntament.

Un nou pla per 
al Barri Vell

opuig@ddg.cat

Oriol Puig Tomàs
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Les cartes que els lectors enviïn a aquesta secció han de ser originals i exclu-sives i han d’arribar mecanografiades 

(amb una extensió màxima de 20 línies o 2.000 caràcters), signades, amb el número de DNI, adreça i telèfon de 
l’autor.  No es publicaran cartes signades amb pseudònim ni amb inicials.  

Les cartes es poden enviar per correu electrònic, a l’adreça opinio@ddg.cat

Casado ignora la 
rebel·lió franquista 
JOAN JANOHER I SADURNI FORALLAC 

n Que trist resulta en veure pu-
jar a l’estrada un diputat i que 
aquest desconeixi la veritable 
història d’Espanya, en canvi es 
mostra convençut del que diu. 
Com és possible que Pablo Ca-
sado, com a president del PP, faci 
apologia de la dictadura, i no sà-
piga pràcticament res del passat, 
només el que li han ensenyat els 
del seu entorn? On han passat 
per alt totes les penúries viscu-
des pels pobles de l’Estat? Un 
govern  dictador durant 40 anys. 
Deixant fondes petjades i pati-
ments irracionals, i que ara s’ex-
alti aquest maleït estatus.  Fora 
bo pel segle que estem vivint, gi-
rar per sempre pàgina, o bé can-
viar els xips  de la ignorància.  

Aquesta posició acomodada 
de què tant presumeix hauria de 
revertir-se en mirar els prece-
dents del perquè de les situaci-
ons, i s’adonaria dels fets ocor-
reguts el 36, on els franquistes, 
es varen rebel·lar contra la II Re-
pública, fent un cop d’estat cri-
minal, induint a una Guerra Ci-
vil entre els pobles espanyols. 
Aquest  és el llegat rebut del que 
vostè exaltà amb tant d’orgull. Li 
preguem que canvïi de xip, i cen-
tri’s en valorar els pobles d’acord 
amb el fonaments dels drets més 

encoratjadors, per anar avan-
çant. No amagui el cap sota l’ala, 
doni la cara als drets més fona-
mentals en benefici de una de-
mocràcia enriquida de coneixe-
ments. 

 

Un problema al 
nucli antic d’Olot 
JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ OLOT 

n Un problema que afecta tot el 
nucli antic d’Olot, els edificis ru-
ïnosos i amb perill per i pels  
«ocupants» i veïns, insalubritat, 
inseguretat, incivisme, escàn-
dols, drogues, s’ha convertit en 
el «no viure» en alguns carrers, 
en aquest cas el bloc conflictiu 
és Nou de Sant Antoni, 9, propi-
etat, per embargament, d’Alise-
da Serveis de Gestió Immobili-
ària SLU (Grup Santander, 
abans ho va ser de l’absorbit 
Banc Popular). Grup bancari 
que no es preocupa en absolut 
per la situació de l’edifici que, a 
no gaire trigar, provocarà alguna 
desgràcia personal. 

La meva àmplia queixa, que 
no ho és només meva i que és de 
sobres coneguda per la Policia 
Local i l’Ajuntament però que, a 
la vista està, no posen solució, 
s’allarga des que vaig decidir 
comprar un petit pis al nucli an-
tic, mateix carrer que ens ocupa, 
enamorat de la Garrotxa i d’Olot, 
estic absolutament decebut de 

la manca de interès de l’Ajunta-
ment per solucionar aquests 
greus problemes. 

Li agrairé la publicació 
d’aquesta crida a l’assumpció de 
responsabilitats per part del 
Consistori. 

És un tema d’interès general. 
Moltes gràcies. 

 

La culpa la té el 
Medes FC 
CARLES TORRAMADÉ BURGUÈS 

L’ESTARTIT 

n He presentat al·legacions a la 
concessió que el govern de l’Es-
tartit fa del camp de futbol. No 
entenia el menyspreu a què el 
govern sotmet el Medes FC, club 
que condemna a desaparèixer 
amb les imposicions de la con-
cessió: l’obliga a entrenar a par-
tir de les deu de la nit, com si els 
jugadors ho fossin de 2ª B i no 
amateurs de 4a catalana que 
l’endemà han de treballar; li treu 
l’explotació del bar, cosa que 
sembla una part important dels 
ingressos; i, si la Federació li 
posa dos partits seguits a casa, 
ha de buscar un camp alternatiu 
ja que la concessió estableix que 
hi pot «celebrar un partit cada 
dues setmanes». Amb els dies, 
però, crec haver comprès el mo-
tiu de l’eliminació del Medes. El 
president de l’EMD afirma que 
l’aterratge del Llagostera, per dir 

un club, al camp de l’Estartit és 
«una oportunitat»: incrementa-
rà la seva utilització; els veïns 
tindran accés a un futbol més 
professional; el poble rebrà més 
visitants fora de temporada; i 
l’EMD reduirà despesa de man-
teniment. Uns objectius que, si 
l’Estartit no ha aconseguit fins 
ara, és per culpa del Me des. Ara 
ho veig. Que el camp té poca ac-
tivitat, culpa del Medes. Que mai 
hi ha turisme a l’hivern, culpa 
del Medes. Que els clubs de l’Es-
tartit no permeten als seus juga-
dors viure del futbol, culpa del 
Medes. Que l’EMD paga la llum 
del camp municipal, culpa del 
Medes. Que l’estudi de viabilitat 
és incapaç de valorar l’impacte 
econòmic al municipi de l’arri-
bada d’un equip professional, 
culpa del Medes. Que si el Lla-
gostera, per dir un club, es man-
té a la primera RFEF una segona 
temporada i trasllada els partits 
a un poble on hi ha un camp que 
compleix les exigències de la lli-
ga, culpa del Medes. Que l’alcal-
de de Torroella (d’UPM, com el 
president de l’EMD) i un vocal 
del govern de l’EMD formen 
part de la junta de la UE l’Estar-
tit i no de la del Medes, culpa del 
Medes. Que el Medes desapa-
reix i els jugadors, veïns de l’Es-
tartit i de Torroella, acaben ju-
gant al camp municipal d’un al-
tre poble, culpa del Medes.

S
egons les enciclopèdies, un ventrí-
loc és una persona que emet una o 
diverses veus sense moure els 
músculs facials, per tal que sem-

blin provenir d’un altre lloc o persona. 
L’etimologia de la paraula remet al concep-
te «parlar amb el ventre». Els qui en fan una 
art teatral se solen acompanyar d’un ninot 
al quan belluguen el cap i la boca articu-
lats, per crear la il·lusió que és ell qui real-
ment està parlant. A partir d’aquesta ele-
mental explicació podem afirmar que José 

Luis Moreno, el popular artista i empresari 
de l’espectacle i l’audiovisual detingut 
aquesta setmana per delictes econòmics, 
no actuava com un veritable ventríloc en 
les seves famoses aparicions televisives. 
Feia trampa i, pel que s’està veient amb les 
investigacions judicials i policials, no era 
l’únic terreny en què en feia. No sé ni deixo 

de saber si posseïa la capacitat de fer veus 
intel·ligibles sense moure els llavis, però el 
cert és el que els movia, com de tant en tant 
delataven els enquadraments de càmera 
massa indiscrets, ja que el truc consistia a 
seleccionar la imatge més convenient per a 
l’engany sense esforç. Quan «parlava» el ni-

not, les càmeres se centraven en aquest i 
deixaven l’artista fora del pla; així podia 
moure la boca i els teleespectadors no se 
n’adonaven. La seva fama no es devia 
doncs a l’admiració per l’excel·lència en 
una tècnica, com era el cas dels antics ven-
trílocs dels teatres de varietats que no mo-
vien ni un múscul mentre feien «parlar» el 
titella, sinó a l’indubtable encert amb què 
va perfilar l’extravagant caràcter dels seus 
personatges –Macario, Monchito, o el po-
pularíssim Rockefeller, un corb groller amb 
frac i barret de copa– i els diàlegs hilarants 
que hi mantenia. Diàlegs sovint pujats de 
to i que no dubtaven a caure en l’astracana-
da, com si fossin un avançament de les tra-
mes, personatges i diàlegs que incorpora-
ria a les seves exitoses produccions televisi-
ves Aquí no hay quien viva i La que se ave-
cina, d’una banalitat de digestió i becaina.

L
a taxista, que havia activat el mans 
lliures del mòbil, mantenia amb el 
seu cònjuge una conversa de la 
qual jo fatalment era testimoni. 

Plena de llocs comuns com estava, no vaig 
prestar massa atenció a les seves paraules 
fins que ella va dir: 

-D’acord, me’n porto un joc de llit i el 
meu coixí. 

La frase em va impactar de tal manera 
que em vaig perdre el comiat. «Me’n porto 
un joc de llit i el meu coixí», vaig repetir 
per a mi mateix. De vegades, això és l’únic 
que pots rescatar d’una relació de vint o 
trenta anys. Vint o trenta anys reduïts a un 
joc de llit i un coixí. Em vaig imaginar la ta-
xista anant a casa a una hora en què no hi 
fos ell per recollir l’acordat. La vaig veure 
sortir del portal amb una bossa de plàstic 
en la qual portava el seu passat i vaig veure 
que dubtava a on dirigir-se. A casa dels 
seus pares, a un hotel, potser al pis d’un 
germà? 

- Quina separació tan civilitzada! -em 
vaig atrevir a pensar en veu alta. 

-És que ja la tenim molt assajada –va dir 
ella–, és la tercera o la quarta vegada que 
trenquem. 

- ¿I sempre se’n va vostè? 
-Sí, perquè el pis és seu. L’hi van regalar 

els seus pares. 
- ¿I s’emporta sempre els llençols i el 

coixí? 
Es va posar a riure. 
-Tenim coses de més valor –va respon-

dre–, però quan em fico entre aquests llen-
çols i poso el cap al coixí, tinc la impressió 
que seguim junts. 

-Parla com si no volguessin separar-se- 
vaig concloure. 

-I no volem -va dir ella-, però hi ha algu-
na cosa més forta que el nostre desig. En 
tot cas, crec que aquesta vegada és la defi-
nitiva. 

En aquest instant, una ambulància va 
passar fregant-nos i van començar a caure 
unes gotes que deixaven traces de fang so-
bre l’eixugaparabrises. Si hagués tingut va-
lor, li hauria dit que l’acompanyava a reco-
llir el joc de llit i el coixí perquè no s’en-
frontés sola a aquell moment. Però no en 
vaig tenir, encara que hauria estat bonic, 
penso ara. Vaig intentar pagar amb la tar-
geta de crèdit, però no hi havia cobertura i 
vaig haver de tirar d’efectiu. En donar-me 
el canvi dels vint euros que li havia lliurat, 
vaig sentir que ella s’emportava alguna 
cosa meva i jo alguna cosa seva.

Cobertura

Juan José Millás

El ventríloc 
trampós

Xavier Domènech


