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P ascal Danglà és un fotògraf
francès que aconsegueix
una corresponsalia a la Bar-

celona que es prepara per rebre
l’Exposició Universal del 1929.
Il·lusionat amb la possibilitat de
retrobar la seva estimada Lilian,
Danglà agafa el tren ignorant que
el destí li té reservat el paper d’es-
pectador privilegiat d’uns esdeve-
niments que van canviar la histò-
ria d’Espanya. El final de la dicta-

dura de Primo de Rivera,els espe-
rançadors anys de la República i el
sotrac del cop d’estat que va des-
embocar en una cruenta guerra ci-
vil són l’escenari de la nova sèrie
que TV3 començarà a emetre di-
lluns vinent i vol apropar a la ciu-
tadania uns anys tant apassionants
com convulsos.

Pascal Danglà és l’únic personat-
ge inventat. La resta van ser testi-
monis de l’esfondrament d’una

etapa de revitalització social que
va morir massa jove: el periodista
manresà Josep Maria Planes (i la
seva xicota, l’esmentada Lilian),
els també reporters Irene Polo i
Eugeni Xammar,els escriptors Jo-
sep Pla i Josep Maria de Sagarra...
Cronistes d’un relat d’auge i deca-
dència que la historiografia està
començant a tractar amb la pro-
funditat que mereix.

Què va significar la República
per a Catalunya? Llibres,exposici-
ons i,també,una sèrie com «Els di-
aris de Pascal» revisen des de fa
uns quants anys el llegat d’una eta-
pa de la història del país que s’ex-
plica des de l’admiració pels aven-
ços socials assolits i, també, per la
intensa vida política, les relacions
amb l’estat (l’Estatut de Núria és

del 1932) i l’agitació obrera. Josep
Maria Planes va ser un periodista
incorruptible, va estimar el seu
país i va denunciar el feixisme.Pe-
rò va morir a mans de les FAI.Un
assassinat que ha cuejat més enllà
de la llarga nit del franquisme.

«Els diaris de Pascal» (i la seva
esplèndida web) i la biografia de
Planes que prepara el periodista
manresà Jordi Finestres són dues
excel·lents ocasions per aprofun-
dir en una època de llums i ombres
que no es pot passar per alt. Són
l’excusa perfecte per reflexionar
sobre el present des de la perspec-
tiva d’un passat que, per bé
i per mal, sovint se’ns as-
sembla massa.

""Mai a Montserrat
El presentador del progra-
ma «El Club» de TV3,Al-
bert Om, ja ha confessat en
més d’una ocasió que no ha
visitat mai la muntanya de
Montserrat.El darrer cop,
com ja va recollir aquest
mateix Fil per Randa,coin-
cidint amb la celebració de
la diada montserratina del
27 d’abril de l’any passat.
Dimarts passat ho va tornar
a confessar,però potser va
ser una confessió que li va
costar més de fer,perquè va
ser davant de l’expresident
de la Generalitat Jordi Pu-
jol,un montserratí de pro,
que ha estat a la muntanya i
al monestir en incompta-
bles ocasions.

""Rècord, però menys
Ahir es van presentar els
esdeveniments de la tem-
porada 2008 del Moto Club
Manresa.El responsable de
comunicació de l’entitat,
Xavier Perramon,va desta-
car que l’any passat en el
Ral·li de Cotxes Clàssics de
Santpedor,que se celebra al
setembre,hi va haver rè-
cord de participació amb
140 vehicles.Un altre dels
membres del Motoclub,pe-
rò,el va corregir.Adolf To-
dó va precisar que hi va ha-
ver 72 vehicles,però que,és
clar,que en cadascun hi van
dues persones.Tot i així,
Santpedor va tenir rècord,
però no eren tants!

«És millor que
els braus esti-
guin tancats a
la cleda perquè
lliures poden fer
molt mal, sobre-
tot als seus

amos» (Erkoreka,del PNB).
Sembla que es vol neutralitzar
en Bono,però,neutralitzar-li
la llengua, serà difícil.

La immigració va creixent. Les xifres de Manresa són aclaridores. I la concentració en determinats
barris és cada dia més important. L’economia, però, està en reculada, sobretot en determinats sec-
tors productius, com la construcció i en el sector serveis. Algú hauria de vetllar pel futur, per l’atur i
per al progressiu deteriorament del clima social que hi pot anar relacionat. 

UN OCELL CONFIAT. El seu nom científic és Erithacus rubecula, però a casa nostra el coneixem pel Pit-
roig, nom que li ve donat pel característic color ataronjat de la seva cara i del seu pit. És un ocell petit, ro-
danxó, amb el coll curt, simpàtic i confiat, la qual cosa permet observar-lo de bastant a prop. El podem tro-
bar a molts indrets, com parcs, jardins i boscos.  

JORDI COMELLAS


