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“Bocadill de qués”

N
o fan cap favor a la salut del
català (una mala salut de fe-
rro) manifestacions inopor-
tunes per la forma i el fons

de part d’algun polític amb ínfules de
filòleg, com les proferides per Felip
Puig, prodigi de subtilesa, que amb
el seu to de veu habitualment bel·li-
gerant i aquella cara de pomes agres
ja paga. Potser l’home serviria per es-
pantar criatures i amenaçar-les si no
s’acaben el berenar, però no crec que
resulti gaire útil per atreure nous ca-
talans arribats de fora a la causa de
la llengua i de la nació.

Molt més efectiu i sobretot agra-
dable a la vista, per bé que tan frí-
vol com vulguin, que no la inflexi-
bilitat més fabrista que Fabra de
l’actual número dos de CDC, a l’ho-
ra de sumar catalanoparlants, em
sembla el mètode refrescant emprat
per aquells dos joves –noi i noia–,
de tan bella presència, amb secció
diària al programa estival d’havent

dinat aTV3, Vacances pagades, que
sota la credencial de Vigilants de la
llengua van recorrent les platges del
nostre litoral, respectivament en
banyador i biquini –i quin biquini,
vermell i succint, a vessar d’anato-
mia!– posant a prova la qualificació
lingüística dels banyistes, tot convi-
dant a “fer un bon ús de la llen-
gua”, i cadascú és lliure d’interpre-

tar la consigna, en el context de ba-
nalitat estiuenca glossat.

Amb tanta calor, no paga la pena
fer-se mala sang, que fa suar. Per tant,
val més respondre amb humor les
bajanades del famós manifiesto a fa-

vor de l’anomenada llengua comuna
i, segons presumeixen, la més demo-
cràtica (¿més democràtica la llengua
que ens van imposar als catalans el
franquisme i altres dictadures?).Ara
ens surten també amb el ciri trencat
que l’ús corrent dels idiomes verna-
cles allunya els turistes. Consideren
contraproduent i intolerable que per
exemple un bocadillo de queso sigui
designat entrepà de formatge, tan
evident com és que es tracta de que-
so. Igualment qüestionen la retolació
i potser també la mateixa toponímia.
Entenc que els costi pronunciarVila-
fortuny, Calafell, Calella de Palafru-
gell o Sant Feliu de Guíxols, però
tampoc no poden pretendre que per
posar-los-hi més fàcil i complaure’ls
rebategem les nostres poblacions cos-
taneres: Salou com Salhuevo,Altafu-
lla comAltahoja,Arenys comArena-
les, Portbou com Puertobuey, Sitges
com Silos, l’Ampolla com La Botella
o bé Lloret com Lorito.

Ara diuen els del
“manifiesto” que l’ús corrent
dels idiomes vernacles
allunya els turistes

diade reg VIDAL

VIDAL

El síndic de greuges
recomana a Sort abai-
xar el volum de les
campanes per no mo-
lestar algun turista, de
manera que demostra
el seu desconeixement
del món rural.

Rafael Ribó

Baixa la presidenta
del TSJC perquè l’Au-
diència de Barcelona
va deixar lliure al
maig un violador, mal-
grat diversos informes
negatius, que ara hau-
ria reincidit a Lleida.

M.Eugènia Alegret

Les successives crisis
al sector agroalimen-
tari de Lleida deixen
en evidència la conse-
lleria d’Agricultura
que presideix, sense
que, segons sembla, hi
trobi solucions.

Joaquim Llena

Felicitem l’alcalde de
les Borges per les mi-
llores efectuades a les
piscines municipals,
que permeten als dis-
capacitats poder dis-
frutar d’un bany amb
comoditat.

PRIVAT

M.Àngel Estradé

Afecció especial
al nou pont
L’enginyer
encarregat del
projecte del nou pont
de Lleida, Javier
Manterola, va visitar
ahir les obres i va
confessar que se
sentia especialment
il·lusionat amb
aquesta construcció
perquè el seu nom,
continuació de
Príncep de Viana, fa
referència explícita
a un dels
personatges més
rellevants de la
història navarresa,
terra del tècnic.
Manterola també va
avançar que la ciutat
murciana de Llorca
tindrà un pont similar
al de Lleida.

La Paeria fa ‘olor’
de vacances
La tinent d’alcalde
d’Economia, Montse
Mínguez, ja de per si
riallera, ahir es
mostrava més
exultant que mai en
una roda de premsa.
Va sorprendre més
d’un que fins i tot fes
alguns passos de ball,
però, al final, en vam
descobrir la raó: està
a punt de fer
vacances.

l’ascensor
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‘Esquelet’ per
al nou pont
Les obres del nou
viaducte sobre el riu a
Lleida avancen i ja
permeten entreveure
l’esquelet que servirà de
base per al pont amb
tirants dissenyat per
l’enginyer Javier
Manterola. L’obra estarà
enllestida a la primavera,
amb diversos mesos de
retard sobre el previst.
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