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Aquests són aquells?                     18-05-09 
 

Havia d’assistir al comiat de l’amic Joan i feien la cerimònia a la capella del cementiri. 
Mitja hora abans vaig sortir de casa amb el cotxe, sense pensar que en ser dilluns era mercat. 
Vaig aconseguir arribar al cementiri, però no vaig poder aparcar el cotxe. Vaig tornar a casa i 
vaig fer el camí a peu per arribar amb la cerimònia ja començada. 

En acabar vaig pensar baixar pel Puig del Roser i en passar pel darrere de la plaça de 
braus em vaig parar per a mirar una casa on que de petit, a l’interior, hi havia una era i l’avi 
Esteve hi portava l’ordi que collia de la vinya a batre. Vaig intentar endebades entrar-hi. 

Vaig seguir, i arribar al que abans era el Puig del Roser, un espai obert i amb pendents 
davant de la plaça de braus, un espai en certa manera emblemàtic: el centre del barri del 
Roser. L’ànima em va caure als peus, com solem dir quan una cosa ens colpeja tan 
sensiblement. Sabia que en aquest indret, com si no n’hi haguessin dotzenes de més 
adequats, hi volien fer el nou Arxiu Comarcal, però no hauria servit de res intentar evitar-ho. 
Tots els esforços que es fan per tal de convèncer a un partit quan governa i decideix fer el 
que tots veiem com un gran nyap, solen ser inútils. Els actuals partits polítics estan formats 
per gent més aviat curta, i a vegades amb intencions no prou clares. La gent que val no perd 
el temps amb la política i tots en paguem les conseqüències. 

És incomprensible tanta barbàrie. Quan passejàvem pel Firal, al final veiem el Puig del 
Roser, ara ben segur que el que s’hi veurà serà un atapeïment d’edificis sense cap gràcia, 
obra d’una ment poc sensible i hom pensa: “Aquests són aquells que estant a l’oposició es 
queixaven del nyap que van fer els que en aquell moment governaven, malmeten l’edifici dels 
Escolapis adossant-hi un pavelló esportiu? Aquests són aquells que m’atribuïen un bon criteri 
en les cartes que jo feia a la premsa local, intentant modificar l’emplaçament del dit pavelló?” 

Aquests són aquells que es diuen progressistes? Aquests són aquells que van portar 
als tribunals l’equip de govern l’any 1998 per l’afer del nou pavelló dels escolapis i que en 
aconseguir ells el govern mai més se n’ha parlat? 

Aquests són aquells que tenen un alcalde que quan es volia presentar em digué a mi, 
amb humilitat i ara a vegades actua amb supèrbia: Ben segur que ho faries millor tu, però 
m’he de presentar?.  

Vertaderament ni jo ni cap persona amb una mica de sensatesa, hauria duplicat el 
personal de l’Ajuntament – ben segur per a endollar-hi gent del partit --; menyspreat les coses 
belles de la ciutat tot i ser antigues com la Plaça Clarà abandonada fins ara; disposat 
subtilment les direccions del passeig de Sant Roc per tal de tranquil·litzar la nova zona 
residencial del que abans era la Granja Soldevila, i tants altres nyaps. Un alcalde ha de ser 
com un empresari, fer que el personal de l’Ajuntament sigui eficaç i suficient. Els diners que 
costen tants funcionaris sobrers s’haurien d’utilitzar per a fer millores a la ciutat.  
  


