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ALERTA PER L’IBI
l PSC de Manresa ha alertat que veïns de la Balcona-
da han rebut informació -scal de l’Ajuntament amb
increments molt importants de l’Impost de Béns
Immobles que han de pagar enguany, que podrien

arribar al  de l’import del rebut que van abonar l’any pas-
sat. Segons l’alcaldable socialista, es tracta d’una situació greu
que podria afectar centenars de famílies. L’equip de govern de
CiU està recopilant informació per tenir tots els números a la
mà abans de pronunciar-se sobre un increment que, de con-r-
mar-se, faria grinyolar la congelació d’impostos i taxes anun-
ciada en la presentació de les ordenances -scals per al . Es
tracta d’un tema que cal aclarir sobretot perquè són moltes les
veus crítiques amb el volum de recaptació de l’IBI.
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APORTACIÓ POPULAR A CALLÚS
Habitants i empreses han posat de la seva butxaca 40.000
euros per dotar aquesta població bagenca de 2.000 habitants de
camp de gespa artificial, el que suposa que l’aportació popular
ha estat un gens menyspreable 17% del cost de l’equipament.

ESTRELLA

JOSEP MONTRÀS
Exalcalde de Moià. El Tribunal de
Comptes l’ha condemnat a ell i a dos
exesecretaris a retornar a l’Ajuntament
46.000 euros de despeses no justificades.

ESTRELLAT

PERE SANTAMARIA
Arquitecte. Per reeixir a l’hora de conduir
la recuperació de la torre Lluvià, un edifici
modernista d’Ignasi Oms i Ponsa que
estava en estat de ruïna.

ESTRELLA

n homicidi és la mort d'una
persona a mans d'una altra
persona. Cometre un regicidi
consisteix a matar un rei. És

magnicidi l'assassinat d’un alt personatge
de l’Estat. Parricidi és aquell homicidi en
què la víctima és el pare o la mare. I un ge-
nocidi és l'exterminació d’un poble, d’un
grup ètnic, etc. Són de>nicions que apa-
reixen al Diccionari de la Llengua Catala-
na. Què tenen en comú totes aquestes pa-
raules? Que acaben en -cidi. I això què
signi>ca? Doncs segons el mateix diccio-
nari, -cidi és la «forma su>xada del
llatí –cidium, derivat del mot caedere, ‘oc-

cir’». Dit d'una altra manera: la llengua re-
corre a aquesta terminació per indicar
que una acció causa la mort en una cate-
goria determinada de víctimes, el nom de
la qual es posa al principi de la paraula.
Que el mort és un déu? S'ha comès un de-
ïcidi. I si et parlen de tiranicidi? A aques-
tes altures ja ho saps: han mort un tirà. 

Amb aquesta regla senzilla, i amb la be-
nevolència del lector, es poden inventar
paraules que no consten al diccionari
però que serveixen per descriure fets o si-
tuacions. Exemple: un arboricidi seria un
crim que té per víctima mortal un o diver-
sos arbres, i un metricidi consistiria a des-

trossar les normes de la mètrica en la
composició d'uns versos. I, per tant, se-
gons la regla descrita, un austericidi con-
sistiria a matar una persona austera, o
potser eliminar l'austeritat. Però en cap
cas no seria matar algú utilitzant l'esmen-
tada austeritat com a instrument criminal.
De la mateixa manera que l'acció de cla-
var un punyal no es diu punyalicidi, sinó

punyalada. Però llavors, com se n'ha de
dir, de l'actuació d'aquells que amb l'aus-
teritat com a instrument causen la des-
trucció del benestar de les persones? L'a-
nalogia amb punyal/punyalada és poc ex-
tensible. Un cop de puny no és una pu-
nyada, encara que un cop donat amb la
mà sigui una manotada i trepitjar amb el
peu sigui una peuada. Trepitjar amb l'aus-
teritat és una «austerada»? O una «auste-
riada»? Sona fatal, certament. 

Però la di>cultat per trobar una alterna-
tiva satisfactòria no ens hauria de conduir
al «normicidi» o acció de maltractar la
Norma, aquella noia tant simpàtica que el
 ens deia: «el català, cosa de tots». Un
austericidi no és el que ha patit Grècia els
darrers anys, sinó el que diu que vol fer el
nou govern: posar > a l'austeritat, enviar-
la a l'altre barri, fer-la desaparèixer. Del
que ha patit Grècia, si de cas, se'n diu
«troicada»: acció de colpejar (dolorosa-
ment) que s’efectua amb la troica.
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Un austericidi no és el que ha patit
Grècia els darrers anys, sinó el que diu
que vol fer el nou govern: posar fi a
l'austeritat, enviar-la a l'altre barri

AUSTERICIDIS I COPS DE TROICA

Si un homicidi és matar una altra persona i un arboricidi és matar un arbre, la paraula austericidi descriu
l’acció de matar un ésser auster, o potser l’austeritat mateixa, però no el fet d’usar-la com a arma criminal
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