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ls ciutadans d'aquest país han
afegit al seu pou de sorpreses
la notícia que el Cesid va estar
investigant activitats empresarials de l'entorn familiar de Jordi
Pujol en relació amb un suposat tràfic
d'influències. Al marge del resultat
negatiu d'aquestes investigacions
—^sempre tranquil·litza que les sospites sobre qualsevol polític resultin
infundades-;-, la pregunta que tothom és fa aquests dies és: Per què
el Cesid investigava el president de
la Generalitat? Centrar la motivació
del seguiment en les sospites esmentades és fer foc d'encenalls. Investigar
si hi ha irregularitats en l'actuació
dels polítics no és una ocupació dels

H Quan per primera vegada em
vaig. posar a ballar els Gegants
al pati de l'Hospíci ben segur que
mai m'hauria pogut imaginar el
que el dia 11 de setembre a la
nit em va passar. Encara que no
ho sembli, el primer dia no vaig
tenir prou esma per aixecar el
gegant, i amb prou feines la ge^
gàntessa. Però potser perquè sóc
tossut de mena em vaig proposar
de ballar i ho vaig fer, però per
Déu que ho vaig passar malament.
Tot jo tremolava, encara que de
mica en mica ho vaig anar superant i la sensació d'emoció quan
ballava s'anava fent cada vegada
més gran.
Els priçièrs anys, els amics de
la Xafarnat van començar a capgirar les Festes del Turà traient
tothom al carrer i amb un concepte totalment diferent del que
s'havia fet sempre (substituïts magistralment pels components de
l'AOAPIX). Recoi-dó que al ball
de nans, gegants i cavallets després dels focs l'any 1986 ens van
sorprendre amb el Gabriel Alcalde quan ballàvem: cada cop
que ens acostàvem amb els gegants es posaven a xisclar i aplaudir. Això em va fer adonar que
sense defugir el to tradicional dels
balls havíem d'afegir-hi noves coreografies que enaltissin encara
més aquestes figures. I àbtí de
mica en mica vam incorporar nous
elements. El fet d'aquest any de
ballar amb les llums de. les espelmes ja ha estat massa; no hi
havia cap gegànter que no li brillessin els uUs d'emoció. La gent
. de la plaça, motivadíssima, ballava
els gegants amb un vaivé d'espelmes que qui és que no s'emocionava. Aquesta és la implicació què volíem de la gent, que
cadascú fos un gegànter, un nan
o un cavallet. _

serveis d'intel·ligència, excepte en
aquells casos que hi hagi indicis que
puguin afectar la seguretat de l'Estat
i la pervivència del sistema democràtic. E n totes les. altres circumstàncies, és a jutges, fiscals i policies
a qui pertoca investigar, jutjar i condemnar o exonerar qui correspongui.
Per tant, des d'aquesta perspectiva
—que és la pròpia d'un estat de
dret— no és al Cesid a qui correspon
dur a terme aquestes investigacions.
E n canvi, la coiiclusió ha de ser la
ínateixa a la qual s'arribava amb l'escàndol de les intercepcions telefòniques: a dins del Cesid hi h a — o
hi ha hagut, en el més optimista dels
supòsits— grups organitzats que han

estat treballant al servei d'interessos
menys nobles però més rendibles que
els de la seguretat dèT-Estat. La qual
cosa, quan es fa púbUca, intranquillitza considerablement els ciutadans
perquè no només s'adonen que
aquest servei treballa per aquells contra els quals hauria de lluitar sinó
que, a més a més, no hi ha poders
ni institucions amb prou força per
aturar-ho i posar-ho eh mans de la
justícia.
^ Mentre això no passi, ens haurem
d'acostumar a treure importància al
que surti de les investigacions del
Cesid i anahtzar amb més deteniment
el com i el perquè de les sevesactuacions.

EI desconcertant mutis d^un alcalde

L

es seves raons deu tenir l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Josep Bassaganya, per
no voler parlar amb la premsa.
La trajectòria municipal de Bassaganya és prou suggerent per pensar
que rere la seva conducta no s'amaga
cap rebequeria ni tampoc ànims de
fer-se notar. Però és una actitud ben
curiosa, sobretot en aquest temps en
què qui més qui menys es deleix
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per tenir els seus moments de protagonisme. D e fet, Bassaganya va viure un mandat tumultuós quan va ser
alcalde del 1983 al 1987 i potser per
inexperiència o perquè en aquells
anys eren molt més marcades les posicions polítiques, va pagar car el
fet d'enfrontar-se —amb raó o sense,
aquesta no és ara la qüestió— als
poders fàctics locals. A les eleccions
del 87 se li va passar factura i va
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perdre l'alcaldia. H a hagut dèresistir
vjiit anys a l'oposició abans de t o m a r
al càrrec amb majoria absoluta (va
treure el 5 2 % dels vots), tenint eh
compte però que els resultats electorals de Sant Joan gairebé sempre
s'han decantat pel marge d'un regidor, el mateix que va perdre fa
vuit anys. Ara s'ha: de veure fins a
on és capaç Bassaganya de portar
el seu personal mutisme.

E S C R I U

Els.textos tramesos a aquesta secció han de ser breus. Tindran prioritat els que no excedeixin de 20
ratlles'mecanografiades. L'original ha de venir signat i és imprescindible que hi figurin ei domicili, ei
telèfon i el número de DNI o passaport de l'autor. No es publicaran cartes signades amb pseudònims
. ni amb inicials." El Punt es reserva el dret de publicar les comunicacions trameses, i el de resumir-les
quan ho consideri oportú.

encendre totes les espelmes i la
plaça es va enfosquir, amb en Josep M. Batlle dins del gegant i
amb en Jaume Bahí amb la gégantessa. Ni tampoc l'impressionant gegànter que és en Miliu
Domènech, ení Jordi Casas, en Pep
Mora, en Joan del Pozo, en Gabriel Alcalde —el meu mestre—,
en Ramon Buxó, en Pep Bartrina
i el flabiolaire Pam Vila i en Miquel Pascal, tots ells són les veritables ànimes d'aquests gegants.
Tampoc m'oblidaré d'una persona,
la qual sempre ens va encoratjar
amb els nostres invents, que viu
la faràndula amb la plenitud del

El meu darrer ball amb la gegàntessa m'ho vau acabar tot, jo
no sé què puc dir per agrairies
mostres d'estima que se'm van
dispensar. Tampoc oblidaré mai
Punt, El, 1995-09-21,
p. 8. ball, quan es van
aquell primer
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cor: en Narcís Ferrer, substituït
per en Joan Gambada en la regidoria de Festes i que porta el
caire de fer les coses ben fetes.
Ni aquella abraçada amb Pere
Macias. Ni aquests cavallets que
salten i salten sense parar ni que
es Uaguin els peus. Ni els balls
magistrals que ens han ofert
aquest any la mainada dels capgrossos.
Òbviament hi ha una persona
que ha viscut més que ningú les.
meves angoixes, les meves absències de casa, un gran crític i una
excel·lentíssima companya: la Tat.
I els meus dos fills, l'Andreu i
LA
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la Coral, embadalits sempre quan
ballava. A tots moltes gràcies per
haver compartit la meva dèria pels
gegants, que no perdré mai.
Jo l'any vinent aniré com tothom a-la plaça i l'últim dia m'emportaré l'espelma. M'afegiré amb
les penyes i entonaré el Na, Nari...
que portaré sempre a dins./ÀNGEL GIRONA i SUNYER. Olot.

Mifas, present a la Fira
de Sant Feliu
M La delegació del Baix Empordà de l'Associació Mifas va participar per priniera vegada a la

Fira de Sant Feliu de Guíxols,
que es va celebrar els dies del
7 a l'Il de setembre., A més de
vendre-hi pins, pintures i ceràmica, tot fet per minusvàlids, el més
positiu va ser la molta -informació
que es va' donar ^sobretot pel
que' fa a les barreres arquitectòniques— als molts visitants de
l a f i r a . / ISABEL J U S C A F R E S A C A M A .
Palafrugell.

La caòtica circulació al •
poble de Salt
• Sóc fill de Salt, i quan hi vaig
em trobo amb un problema que
voldria fer palès. Vull expressar
la meva queixa i la d'altres veïns
del poble de Salt per un fèt que
pot semblar que no té importància, però que s'està repetint molt
sovint d'un temps ençà, i que pot
comportar importants i greus conseqüències.
. •
Pels carrers de la població les
bicicletes van en sentit contrari
al de circulació, envaeixen els altres carrils, amb el consegüent risc
d'atropellament, a més d'anar per
les voreres molestant la gent que
passa, i tot això sense que ni els
municipals ni ningú no facin res
per_solucionar-hò.
En diverses -ocasions d'altrès
veïns han parlat amb les autoritats
corresponents, però no n'han pogut treure res. Seria bo que qui
en tingui la responsabilitat faci
respectar la legalitat a tothom,
perquè entre. tots no hàgim de
lamentar incidefits _que s'haguessin pogut evitar. / ALBERT FALGUERAS i MARLY. Girona.
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• La fotografia que acompanyava
en la contraportada del diari d'ahir les declaracions sobre la Conferència de Pequín de Mercè
Amorós, presidenta de l'Associació de Dones Empresàries de les
comarques gironines, no era d'ella
sinó de Carme del Amo, que és
membre d'aquesta mateixa associació.

