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Cafè amb llet o cafè ambgel

L
a confusió clàssica amb què
tots ens hem trobat algun cop
quan ens atén un cambrer
que no domina gaire la nostra

llengua. Si el cafè que hem ordenat
era amb llet, ens el portarà amb gel,
o a la inversa. Principi de Peter. Ja
serà prou si ens demana l’aclari-
ment a temps, abans d’encarregar-lo
a la barra. Per evitar malentesos
com el descrit i la incomoditat sub-
següent (n’hi ha que som tan poc as-
sertius, com a bons catalans, que ens
resignarem a beure allò que ens ser-
veixen, encara que no correspongui
al nostre desig i petició), el progra-
ma Profit, impulsat per la Generali-
tat i els gremis implicats, organitza
cursets de formació integral de tre-
balladors estrangers de l’hostaleria
i el comerç que inclouen unes pri-
meres nocions tant de l’ofici pròpia-
ment dit com lingüístiques, perquè
puguin defensar-se mínimament en
l’idioma de la clientela.

El passat 21 de juliol va tocar re-
partir les acreditacions als partici-
pants del primer curs adreçat als de-
pendents de forns de pa i pastisse-
ries de Lleida. Donava bo de veure
amb quina il·lusió recollien els seus
diplomes alumnes –totes dones– de
diversos colors de pell i noms tan
eufònics com Rasha,Veruska o Nis-
me Milena, alguna de les quals

potser ens despatxarà un dia
d’aquests una baguet o ens posarà
un cafè amb gel, o qui sap si amb
llet, segons els gustos, però ja no per
error fonètic.

Tafanejant el material docent del

curs, comprovo que les diplomades
estan ja en disposició teòrica d’iden-
tificar una batedora i una balança,
una espàtula i un silpat, paraula que
descobreixo en una de les fitxes
lèxiques i després no sé trobar al
diccionari? Algun forner m’ho po-
dria aclarir, encara que sigui acabat
d’arribar del Marroc o Bolívia?

Unes altres fitxes didàctiques em
sorprenen amb una tipologia dels
parroquians, per a coneixement dels
cursetistes d’origen forani: el client
groller, l’indecís, el xerraire, el que
ho sap tot, el primmirat i el que
sempre té pressa. Els textos des-
criuen cada grup i els seus defectes.
Crec que la singular taxonomia cal-
dria completar-la amb la categoria
del client normal, sense tantes ma-
nies, que és bo que els nouvinguts
sàpiguen que també existeix i amb
qui potser tindran tractes de tant en
tant, o en això confio, si bé l’in-
tueixo minoritari.

Si el cafè que hem ordenat
era amb llet, ens el portarà
amb gel, o a la inversa.
Principi de Peter
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Galleda d’aigua freda
del COI per a la can-
didatura olímpica de
Madrid, que presideix,
de manera que haurà
de fer un esforç im-
portant per ser elegida
a Copenhaguen.

A.Ruiz-Gallardón

És l’autor d’una mos-
tra de miniatures de
l’arquitectura del Piri-
neu (des de cases fins
a esglésies) que s’exhi-
beix fins al 13 de se-
tembre a la localitat
d’Espui.

Joan Escolà

Gasol i Mengual s’ho
mereixen, però aques-
ta atleta russa ha batut
en 27 ocasions el
rècord del món de
perxa i és la nova
Príncep d’Astúries
dels esports.

Ielena Isinbàieva

És l’arquitecte de
la reconversió de l’es-
glésia de Sant Pau en
l’Escola Municipal de
Belles Arts (EMBA),
que fa un pas més
en la recuperació del
Barri Antic.

PRIVAT

Jaume Terés

Distracció a

l’Avantmèdic

El conseller delegat
de l’Avantmèdic
de bàsquet va
demostrar ahir
que està una mica
despistat quan un
periodista li va
preguntar si havien
augmentat els 700
socis que tenien fa
uns dies. Eduard
Segarra va contestar
que no sabia d’on
havia tret la xifra el
reporter en qüestió
—la culpa sempre
és del missatger—
i que no hi havia
xifres concretes.
Li van aclarir que
els 700 socis no
se’ls havia inventat
ningú i que era la
quantitat que el club
deia que tenia a la
seua pròpia pàgina
web. Després de la
sufocació, va intentar
sortir-se’n.

Rosa Díez

a Lleida

Un diari digital
assegura que el
partit de Rosa
Díez, UPiD,
desapareix a
Lleida. La veritat
és que no sabíem ni
on era. Si és que
hi era.

l’ascensor

la imatge
DELDIA

‘Rec 2’ obre el

festival de Venècia

Rec 2, la pel·lícula del
lleidatà Jaume Balagueró
i Paco Plaza, va inaugurar
ahir a la nit la secció fora
de concurs del Festival de
Cine de Venècia. A la foto,
Balagueró (esquerra), al
costat de la protagonista,
Manuela Velasco, que
va fer angoixar els
espectadors en la
primera entrega del film.
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