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Blanes, Cadaqués, Olot, Santa

Coloma de Farners, Torroella de

Montgrí.

GIRONA

Folk A les 8 del vespre, al cen-

tre cívic del barri de Sant Narcís,

ball folk i balls tradicionals.

ARGELAGUER

Festa del Roser A 2/4 de 12 del

migdia, al Casal, cinema infantil

amb la projecció d’una pel·lícula

sopresa, amb suc i crispetes.

GIRONA

Actuació A les 7 de la tarda, al

claustre de la Diputació, especta-

cle Crit de l’associació gironina de

teatre El Galliner.

FIGUERES

Educació A 2/4 de 8 del vespre,

a l’Institut Ramon Muntaner, con-

ferència sobre el mapa universi-

tari català i els graus que s’oferei-

xen actualment a Catalunya amb

el doctor Martí Casadesús, direc-

tor de l’Agència per a la Qualitat

del Sistema Universitari de Cata-

lunya.

GIRONA

Ètica i periodisme A les 7 de la

tarda, a la Casa de Cultura, confe-

rència «Els reptes ètics de la pro-

fessió periodística, avui» amb el

periodista i vicepresident del

Col·legi de Periodistes de Girona,

Jordi Grau. Intervindrà i tancarà

l’acte el bisbe de Girona, Francesc

Pardo.

PALAFRUGELL

Societat A les 4 de la tarda, a la

biblioteca, tertúlia cafè amb Rosa

Regàs per debatres sobre «Cons-

ciència política i social».

FIGUERES

Lectura A les 7 de la tarda, a la

biblioteca, sessió de lectura i co-

mentari del llibre «El mapa i el te-

rritori» de Michael Houellebecq.

GIRONA

Concerts A les 6 de la tarda, a

l’Estació Espai Jove, grup de con-

verses en anglès de nivell alt.

Club de lectura A les 8 del ves-

pre, a la biblioteca Salvador

Allende, sessió del club de lectura

amb «Abans de la gelada».

GIRONA

Infantil A les 6 de la tarda, a la

biblioteca Carles Rahola, taller de

superherois.

GIRONA

Pel·lícula A 2/4 de 9 de la nit,

al Cinema Truffaut, projecció de la

pel·lícula «El escándalo Ted Ken-

nedy».

Projecció A 3/4 de 5 de la tar-

da, a l’Espai 22, projecció de la

pel·lícula «Smoke», dins el cicle

de cinema i llibres. 

CASTELL D’ARO

Parc urbà A les 3 de la tarda, al

parc Pau Casals, Can Nitus, sessió

de Dinamització dels Parcs Ur-

bans de Salut a càrrec d’una fisio-

terapeuta especilitzada.

BEGUR

Campanya del Peix de Roca
Fins al 3 de juny, campanya gas-

tronòmica del Peix de Roca amb

els restaurants Cal Bandarra,

Casa Juanita, Costa Brava, Dife-

rent, Galena-Mas Comangau, Hos-

tal Sa Rascassa, Hostal Sa Tuna,

Hotel Aigua Blava, Hotel Sa Pun-

ta, La Cuina..., Les Brases del Toc-

Hotel El Convent i Toca al Mar.

BLANES

Mes de la Gamba Fins al 31 de

maig, celebració del Mes de la

Gamba amb la participació dels

restaurants i els seus respectius

xefs: Arrosseria Las Salinas, Isa-

bel Alves; Can Borrell, Equip de

Cuina de Can Borell; Can Flores,

Pere Povill; Can Tarranc, Carles

Guitart; Celler Sant Antoni, Gioi-

vanni Ferrara; Juanma, Equip del

Restaurant; Kiku, Kiku; La Balma,

Toni Marín; Sa Nansa, Equip del

Restaurant; Lounge & Restaurant

Sentits, Òscar Vilà; i Va de Catas,

Jacob Gutiérrez.

GIRONA

Gastroflors Fins al 20 de maig,

Menús Gastroflors amb la partici-

pació dels restaurants: 1.477 de

l’Hotel Camiral PGA, Amaranta,

Amici Coffee & Tapes, Artusi,

Brots de Vi, Bubbles Gastrobar,

Cal Ros, Cercle Vermuteria, Coco-

lino, Cua de Gall, Cuida’t, D.O, Di-

vinum, Dúplex, Ecoàpat, El 9Burg,

El Caliu, El Museu del Vi, El Pati,

Els Jardins de la Mercè, Imperial

Cafè, Índigo, La Taparia del Jim’s

Devesa, La Font del Gat, La Gioia

Pizzeria & Restaurant, La Penyo-

ra, La Poma, La Reserva Espai

Gourmet, La Rosaleda Jardí De-

gustació, L’Entrama, Llevataps,

Mien, Mimi, Ms Moon Cocktail Bar

(Hotel Ciutat de Girona), Mün-

chen, One Sushi Restaurant, Res-

taurant +Cub, Restaurant Casa

Anamaria Hotel, Restaurant Gi-

rum, Restaurant Melià, Tasca Ga-

lega Esconxuro, Terral Restau-

rant, The Club Cafè (Hotel Cami-

ral), Tips Masia Urbana, Umai i Vi-

nil.

LLORET DE MAR

Jornades gastronòmiques de
l’arròs Fins al 31 de maig, jor-

nades gastronòmiques de l’arròs

amb: Restaurant 58-Hotel Santa

Marta, Restaurant al Freskito,

Restaurant Amèrica, Restaurant

Barca d’Or-Rigat Park Hotel, Res-

taurant Ca’l Sogre-Hotel Maria del

Mar, Restaurant Can Bolet, Res-

taurant El Port de la Cala, Restau-

rant El Racó de Fenals, Restau-

rant El Rossell, Restaurant El

Trull, Restaurant Fenals Interna-

cional, Restaurant Freu-Gran Ho-

tel Monterrey, Restaurant Galícia

Mar, Restaurant Giorgio, Restau-

rant Pizzeria Il Pomodoro, Res-

taurant l’Arrosseria de Fenals,

Restaurant La Lonja, Restaurant

Les Petxines-Hotel Excelsior, Res-

taurant Marsol-Hotel Marsol, Res-

taurant Mas Romeu, Restaurant

Masia Can Sabata, Restaurant

Pops, Restaurant Sbybius Cala

Canyelles, Restaurant Xaloc i con-

vidat especial Aula d’Aplicació

dels CFGM de la família hostaleria

de Lloret de Mar.

BANYOLES

Exposició  El Museu Darder

de Banyoles acull, de forma
permanent, l’Espai d’Interpre-

tació de l’Estany, un equipament

museístic de nova generació,

equipat amb les tecnologies més 

modernes i amb un discurs ex-

positiu innovador. Una mirada al

passat, al present i al futur de

les ciències naturals. 

- També de forma permanent
es pot visitar, a l’espai del  sote-

rrani del Museu Darder, una

col·lecció que ens permet enten-

dre i recrear com era la visió

que al s. XIX i principis del s. XX

es tenia de les ciències naturals.

Més informació a: www.museus-
debanyoles.cat.

BLANES

Exposició  A la sala García-

Tornel, ubicada al C. Ample, 11,

exposició: «Sex Nature», d’Alèxia

Tarrés. Horari: Cada dia, d’11 a

13 i de 18 a 20 hores. Fins al 20
de maig.

Exposició  A la Casa Saladri-

gas, ubicada al C. de Roig i Ra-

ventós, 2, exposició: «Joves Ta-

lents V.6», amb Carlota Mollet,

Brenda Caballero, Eduard Kryga

i M. Àngels Maresma. Horari: Di-

marts i dimecres, de 10 a 13 ho-

res. Dijous, divendres i dissab-

tes, de 10 a 13 i de 17 a 20 hores.

Fins al 26 de maig.

CALONGE

Exposició A la Biblioteca Pere

Caner de Calonge, exposició en

motiu del Centenari del naixe-

ment de Manuel de Pedrolo:

«Més enllà dels límits». Fins al
pròxim 25 de maig.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Exposició El Museu de la

Ciència i la Tècnica de Catalunya

- La Farinera, acull de forma
permanent una exposició que

incorpora tota una sèrie de su-

ports a la visita: maquetes, au-

diovisuals, mostres... que per-

meten conèixer d’una manera

amena i experimental els diver-

sos continguts del museu. Així,

es poden veure les seccions «De

molí  fariner a Farinera», «La

font d’energia», «El blat, la fari-

na i el pa» i «El procés produc-

tiu». Per a més informació i ho-

raris, visiteu el web del museu:
www.ecomuseu-farinera.org.

FIGUERES

Exposició  El Museu de la

Tècnica de l’Empordà, a Figue-

res, acull, de forma perma-
nent, una exposició de peces

que formen part del fons del

mateix museu, i és una de les

millors col·leccions dedicades a

les màquines que simbolitzen el

temps de la Revolució Industrial.

Horari: De dimecres a dissabte

de 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h.

Diumenges de 10.30 h a 13 h. Di-

marts de 16 h a 19 h.  

Exposició  Fins el pròxim 16
de maig restarà oberta al Cen-

tre Cívic Creu de la Mà de Figue-

res l’exposició «Els Colors de Gi-

rona». L’exposició és un conjunt

d’imatges a través de les quals

Jordi Gamell experimenta amb

el procediment tècnic de la foto-

grafia i el porta fins a l’extrem.

Aquesta mostra gira a l’entorn

de dos elements essencials que

es van repetint: el paisatge de

les comarques gironines i el co-

lor, que destaca de manera evi-

dent en cada fotografia.

GIRONA

Exposició El Museu d’Arqueo-

logia de Catalunya acull, fins al
pròxim 16 de setembre l’expo-

sició «La revolució neolítica. La

Draga, el poblat dels prodigis».

La Draga és l’únic jaciment ar-

queològic lacustre de la penín-

sula Ibèrica i un dels més antics

i importants de la Mediterrània

occidental. Això ha permès que

es trobi en una zona amb humi-

tat permanent, actualment co-

berta de forma parcial per les

aigües de l’estany. Aquest fet ha

propiciat una extraordinària

conservació de les restes orgàni-

ques sobre materials vegetals,

des de les restes de les cabanes

a els estris realitzats en mate-

rials vegetals com arcs, falçs,

mànecs d’aixes, entre altres.

Exposició Art en Brut Gallery

s’adhereix a l’any Guinovart i vol

retre homenatge a l’artista amb

motiu del desè aniversari de la

seva mort. S’exposarà principal-

ment una selecció d’obra gràfi-

ca: gravats i litografies de l’artis-

ta. En la seva aventura constant

d’investigació plàstica –iniciada

ja des de la seva adolescència

fins al final dels seus dies– Gui-

novart va avançar, sense des-

cans, fent servir tècniques, ma-

terials i suports diversos. Es pot

visitar fins al 15 de maig.

Exposició  Fins al 26 de
maig, l’Espai Gironès acollirà

l’exposició «L’espai a l’Espai»

que farà un recorregut interes-

tel·lar per descobrir curiositats

sobre els planetes del sistema

solar. La mostra es pot visitar a

la planta baixa i a la primera

planta del centre. A més, els dis-

sabtes 12 i 26 de maig (de les 10

a les 14 h i de les 16.30 a les

20.30 h) es podran viure, a la

planta baixa del Centre, expe-

riències amb la realitat augmen-

tada de les ulleres Samsung

Gear.

GIRONA

Exposició A la Mercè, mostra

d’aquarel·les de l’Associació

d’Aquarel·listes de Girona i comar-

ques per Temps de Flors. Estarà

oberta fins al 20 de maig.

Exposició El Museu d’Història

dels Jueus acull de forma per-
manent una exposició sobre la

història de la comunitat jueva.

Està dividada en diversos àm-

bits: Festivitats i tradicions; El

cicle de la vida; Els calls; La diàs-

pora; La sinagoga; El cementiri;

L’herència cultural; El pa de

cada dia; La coexistència de cul-

tures i La societat conversa i la

inquisició. Per a més informació

contacteu amb el museu al telè-

fon 972 216 761 o a l’adreça ca-
llgirona@ajgirona.cat.

Exposició Al Museu d’Història

dels Jueus s’hi pot visitar, fins al 4
de novembre, «Diàspores jueves,

camins europeus», una exposició

de la Biblioteca Nacional d’Israel.

El jueu ha estat, des de temps re-

mots, un poble itinerant, en un

viatge constant provocat per la in-

tolerància i els fets històrics ad-

versos. En la seva llarga dispersió,

ha travat relació amb les cultures i

nacions en les quals s’ha vist im-

mers. Hi ha aportat la seva cultu-

ra immensa i la seva tradició

mil·lenària. I ha contribuït així a la

forja de la història i de la societat

mundial actual. L’exposició, pro-

duïda per la National Library of Is-

rael, i promoguda per la AEPJ, fa

incís en les diferents etapes de

diàspora del Poble Jueu i n’explica

les característiques i els moments

més importants. 

L’ESCALA

Exposició  El Museu de l’An-

xova i de la Sal de l’Escala acull

de forma permanent una expo-

sició que mostra un recorregut

temàtic sobre la història de la

pesca i la salaó al municipi de

l’Escala, des dels seus inicis, així

com la procedència i la textura

dels diferents tipus de sal, en co-

merç marítim, la importància

dels alfolins i dels usos de la sal

en l’alimentació i en l’imaginari

popular, a més d’altres aspectes

de la tradició. Horari de visites

al Museu: De dilluns a dissabte

de 10 h a 13 h i de 17 h a 20 h.

Diumenges de 10 h a 13 h.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Exposició El Terracotta Mu-

seu acull, fins al pròxim 23 de
juliol, l’exposició «Javier Garcés.

Escultures ceràmiques». Garcés

és un dels autors més influents i

reconeguts en l’art de la ceràmi-

ca. Aquesta és una mostra re-

trospectiva dedicada íntegra-

ment a l’obra en ceràmica

d’aquest artista resident i fill

adoptiu de l’Empordà, Javier

Garcés (Saragossa, 1959).

OLOT

Exposició  L’Arxiu Comarcal

de La Garrotxa acull, fins al 19
d’agost, l’exposició «Sadurní

Brunet: Fotografies». Aquesta

mostra pretén ser una tast re-

presentatiu del fons de l’autor,

alhora que funciona com una ex-

tensió de l’exposició «Sadurní

Brunet: interiorista, dissenya-

dor, fotògraf i constructor de

cels», que aborda la resta de la

seva producció.

Exposició  La Sala Oberta 2

del Museu de la Garrotxa acull,

fins al pròxim 8 de juliol, l’ex-

posició Vicenç Masdemont Pun-

set. L’artista garrotxí presenta el

seu treball pictòric, una inter-

pretació molt personal del pai-

satge. Les pintures i treballs ex-

posats sumen per a un objectiu

clar: ser resultat de percepcions

i experiències.

GIRONA

Concurs Instagram La Dipu-

tació de Girona ha posat en mar-

xa el concurs fotogràfic a Insta-

gram «Què li passa, al clima?».

El concurs consisteix a publicar,

a la xarxa Instagram, fotografies

amb les etiquetes #ECTAdapt i

#nom del municipi on s’hagi

pres la fotografia, que tinguin

com a motiu el canvi climàtic a

l’Espai Català Transfronterer

(comarques de Girona i departa-

ment dels Pirineus Orientals). 

- El concurs és una de les activi-

tats de difusió i sensibilització

del projecte de cooperació

transfronterera «ECTAdapt -

Contribuir a l’adaptació de l’Es-

pai Català Transfronterer als

efectes esperats del canvi climà-

tic» que es porta a terme, con-

juntament, per la Diputació de

Girona, el Consell d’Iniciatives

Locals per al Medi Ambient (CIL-

MA) i el Consell Departamental

dels Pirineus Orientals. El con-

curs serà vigent durant tot

aquest any 2018, i està dividit en

quatre períodes, que correspo-

nen a les estacions de l’any.

- Un jurat escollirà les tres mi-

llors fotografies de cada estació

de l’any. Per tant, hi haurà tres

premis per cada estació (hivern,

primavera, estiu i tardor).

Mercats
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Agenda i Cartellera Els actes per publicar a l’agenda s’han d’enviar

amb 72 hores d’antelació com a mínim a l’adreça 

de correu fets.diaridegirona@epi.es

AVUI DESTAQUEM

Girona

Tradicional concert del Cor de la
UdG a la plaça Independència
 A les 7 de la tarda, a la plaça Independència, concert del Cor de la
Universitat de Girona, en el marc del festival Girona A Cappella. El
Cor, que té una quarantena de cantaires, és ja un clàssic en la pro-
gramació del Girona A Cappella. Dirigeix el Cor, des de la seva funda-
ció, el professor Joan de la Creu Godoy i Tomàs. Gratuït.

Girona

Inauguració de l’exposició de
fotografies «Capturant l’actualitat»
 A les 12 del migdia, a la seu de la demarcació de Girona del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, inauguració de l’exposició
«Capturant l’actualitat» amb les fotografies presentades a la novena
edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local. La mostra
fotogràfica restarà oberta fins al pròxim 29 de juny. 

Girona

Vídeo-performance «Cos Social»
de Joan Morey al Bòlit Rambla
 El Bòlit_LaRambla, Fidel Aguilar acull, fins al 10 de juny, Cos So-
cial una video-performance de Joan Morey (Mallorca, 1972) que exa-
mina la construcció social del cos en la cultura contemporània occi-
dental i el seu desencadenant en l’àmbit de la performance artística.
Des d’una revisió dels enfocaments teòrics de la sociologia del cos. 

jamargant - 14/05/2018 09:26 - 81.35.21.89
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La seu de Girona del Col·legi
de Periodistes va inaugurar
ahir l’exposició Capturant
l’actualitat, una selecció de
les 174 imatges que es van
presentar a la 9a edició dels
premis Carles Rahola de Co-
municació Local. La mostra,
coorganitzada per la Diputa-
ció de Girona, es pot visitar
fins al 29 de juny. Les càrre-
gues policials del dia 1 d’octu-
bre centren inevitablement
moltes de les imatges, igual
que les manifestacions que
van tenir lloc posteriorment
com a resposta a aquesta
violència i a l’aplicació de l’ar-
ticle 155. Una fotografia d’A-
niol Resclosa n’és la guanya-
dora. ■ LLUÍS SERRAT

COMUNICACIÓ

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

L’1-O marca
l’exposició
‘Capturant
la realitat’

La 36a edició de l’Ésdansa,
el festival de la dansa i la
música d’arrel tradicional
de les Preses, continua po-
tenciant la fusió entre dis-
ciplines aparentment dis-
pars, com ara l’havanera i
la dansa, o la música folk i
la dansa contemporània.
L’avanç de programació,
presentada ahir, fa una
clara aposta pel diàleg en-
tre música i dansa per mit-
jà de col·laboracions insò-
lites, com la que presenta-
ran l’Esbart Sant Martí i
La Lira Ampostina en l’es-
pectacle inaugural, Con-
trabanda, en el qual per
primera vegada la dansa
d’arrel tradicional i la mú-
sica de banda treballaran
en comú. No serà l’única
proposta original de l’És-
dansa. En la mateixa línia,
destaca l’Indiano sons i els
passos perduts, de Facto-
ria Mascaró, que pujarà a
l’escenari del festival amb
el grup d’havaneres L’Es-
pingari perquè els ritmes
de taverna del segle XIX
deixin de ser només can-
tats i interactuïn amb la
dansa. Una altra fusió sin-

gular serà la de Sa matei-
xa, amb la música folk de
Joana Gomila i el movi-
ment gestual de Lali Ay-
guadé, unides en un pro-
jecte creatiu en què les
dues artistes, segons els
organitzadors, “exploren
els seus límits per generar
unes peces meravelloses i
hipnòtiques”. A més, la no-
va edició del festival, que
tindrà lloc del 20 al 26

d’agost, estrenarà Pilar de
dos, de Raquel Viñuales i
Clàudia Gómez, guanya-
dores del premi Delfí Colo-
mé, en què es barregen els
castells i la dansa.

Entre les propostes in-
ternacionals, l’Ésdansa
portarà tres països que en-
cara no hi han estat repre-
sentats: la República Tur-
ca del Nord de Xipre, el
Salvador i Mongòlia, que

compartiran protagonis-
me amb Xile i Indonèsia.
S’hi veuran dues danses
considerades patrimoni
immaterial per la Unesco:
la de les mil mans indonè-
sia i el Biyelgee mongol.
Pel que fa a l’Ésdansa’t,
que ja ha obert les inscrip-
cions, amplia a 190 les ho-
res de formació, i també
l’oferta dels tallers per a
mainada. ■

El festival Ésdansa potencia la fusió de disciplines en
la 36a edició, que se celebrarà del 20 al 26 d’agost

A punt per ballar
Redacció
LES PRESES

La dansa de les mil mans d’Indonèsia, una de les propostes avançades de la nova edició del
festival Ésdansa de les Preses ■ FESTIVAL ÉSDANSA
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SÍLVIA PANEQUE 
@SilviaPaneque

«Avui hem aprovat
definitivament el

nou Servei Atenció
Domiciliària que ha

de permetre una
millor gestió i servei

per a tots els
usuaris. Vam

començar aquest
procès quan

estàvem al govern
municipal i avui es
finalitza després de

molta feina.
#PleGirona

#Girona #SAD»

ÒSCAR VERGÉS

@overges

«Figueres hauria
d’exercir un

lideratge comarcal
en gestió i consum
sostenibles: forestal
i agrícola, biomassa,

consum de
proximitat... els

trens, però,
continuen passant

sense aturar-se»

ARSENI GIBERT

@ArseniGibert 

«Mas nomena
Puigdemont

successor.
Puigdemont
nomena dos

successors: Ballesta
a l'alcaldia de

Girona i Torra a la
Presidència de la

Generalitat. Voleu
dir que això no és
més monàrquic
que republicà?»

AL TWITTER

 La demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes va inaugurar ahir l’exposició Captu-
rant l’actualitat, que mostra una selecció de les 174 fotografies que es van presentar en l’últi-
ma edició dels premis Carles Rahola de Comunicació Local. En la mostra es poden veure
nombroses imatges de l’1 d’octubre, una de les quals, del fotògraf de Diari de Girona Aniol
Resclosa, es va emportar el guardó. Les imatges es podran veure fins al 29 de juny a la seu
del Col·legi i llavors la Diputació la portarà a diferents equipaments de la demarcació. 

El millor fotoperiodisme gironí del 2017 

MARC MARTÍ
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RIPOLL
RETORNEN LES CRIES 
AMB LA MARE

Protecció Civil de Ri-

poll va tenir feina amb

una tasca ben curiosa: tornar

les cries d’ànec amb la seva

família. Això es va produir se-

gons expliquen a Twitter per-

què per primer cop la família

d’ànecs amb les noves cries

havia sortit a nedar al riu i al-

guns dels petits s’havien que-

dat al niu perduts. Els agents

de Protecció Civil van agafar

els que havien quedat disper-

sos i els van ajudar trobar la

seva família a dins el riu.

SANT PERE
 PESCADOR
NETEJANT RECS DE VIDRES,
LLAUNES I FERRALLA

Alumnes  de 5è i 6è de

l’escola Llagut de Sant

Pere Pescador han participat,

amb la col·laboració de tèc-

nics del Parc Natural dels Ai-

guamolls de l’Empordà, en la

neteja de recs a l’entorn de la

ruta internacional per bicis

Pirinexus. Són recs que tribu-

ten a l’estany Sirvent i

d’aquests al Fluvià i al mar

durant les avingudes, explica

el Parc. Han retirat tota mena

de deixalles: llaunes, vidres,

ferralla i plàstics.
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ÉS UN
SECRET

Carmen 
Echazarreta

LLETRES

PROFESSORA DE LA UDG
carmen.echazarreta@udg.edu

er portador d’un secret i,
alhora, que sigui públic i
notori que es guarda un
secret actua com una for-

ça imantada. Tothom vol saber el seu
contingut i, en ocasions, s’aconse-
gueix aportant un altre secret. El se-
cret és el botó de l’evolució humana
com ho ha estat la roda. Misteris entre
governs, entre empreses, al si d’una
institució, d’una família, al mig de la
parella, dins d’un mateix. Aparent-
ment la generalització de les xarxes
socials està acabant amb els enigmes
clàssics de la política, de l’economia i
de l’Església. Però la realitat és que
se’n creen de nous que circulen per
entorns que els són propicis perquè el
secret continuï garantint la muscula-
tura del conjunt.

Algú va dir una vegada que el se-
cret actua de motor de cohesió social
perquè el misteri descansa en allò
que imaginem o ignorem els uns so-
bre els altres. Hi ha un coneixement
compartit present a les transaccions
humanes en qualsevol ordre de la
vida que ens indica les incògnites que
resten per resoldre. 

El diumenge vam desvelar un se-
cret que feia temps que presidia les
apostes polítiques ja que el consell
polític de la CUP, al Teatre de la Passió
de Cervera, va decidir l’abstenció per
possibilitar que Quim Torra aconse-
guís ser investit president de la Gene-
ralitat.

D’aquesta manera, i després d’es-
coltar el discurs del candidat Quim
Torra en què defensava fer república i
no fer autonomisme, els cupaires van
decidir no bloquejar la investidura i
forçar eleccions després de mantenir
el mutisme més recalcitrant que va fer
aixecar tota mena d’especulacions.
Tenien un secret, tenien el poder. Tan
bon punt es va saber el resultat les
sensacions van ser de signe oposat.
D’una banda, de tranquil·litat per ha-
ver acabat amb l’època d’incerteses.
Però de l’altra, la impressió que s’obria
una nova etapa plena de secrets.
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