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RAMON CAMATS || CAVE CANEM

Tres negres a la presó expliquen
les seves penes. El primer diu:
“Jo anava pel carrer, m’atrope-
lla un blanc, trenco el parabrisa,

caic dins del cotxe i em condemnen a 15
anys per invasió de propietat privada.”
El segon diu: “A mi m’ha passat exacta-
ment el mateix, però, de la força del
xoc, surto pel parabrisa del darrere.Ara
estic condemnat a 35 anys per invasió
de propietat privada i intent de fuga.” I
diu el tercer: “Osti, igual que jo, només
que, en caure a través del vidre del dar-
rere, el blanc surt del cotxe i em clava
un ganivet a l’esquena. M’han condem-
nat a cadena perpètua per invasió de
propietat privada, intent de fuga i pos-
sessió il·legal d’arma blanca.”

Tota analogia entre l’acudit i els fets
protagonitzats pel SAT (Sindicat Anda-
lús deTreballadors), com ara l’okupació
de finques militars i l’expropiació d’aliments de super-
mercats, és pura coincidència. I tanmateix, sense rumi-
ar gaire, se m’acut que el fet que el ministre de l’Inte-
rior hagi atribuït transcendència penal a l’acció simbò-
lica dels sindicalistes: robar als distribuïdors per a do-
nar als necessitats d’aliments, fa pensar que alguna co-
sa tenen a veure... El ministre, en efecte, ha dit que mal-

grat que la gent ho està passant fatal per
la crisi, s’ha de respectar la propietat pri-
vada perquè sinó seria “la llei de la sel-
va”. Com si la propietat privada estigués
distribuïda equitativament i no cada cop
més concentrada en poquíssimes mans!
I alhora m’ha vingut al cap que la sacro-
santa Constitución, a l’article 128.1, diu:
“Toda la riqueza del país en sus distin-
tas formas y sea cual fuere su titulari-
dad está subordinada al interés gene-
ral.” Aleshores se m’ha fet la llum: és
clar, l’“interès general” és el dels mer-
cats, dels bancs i dels grans propietaris.
Collons, com no se m’havia acudit abans!
És clar, d’aquí els desnonaments de fa-
mílies que no poden pagar els pisos, la
reducció dels sous, el desmantellament
de l’estat del benestar...

De Robin Hood, que robava als rics
per a donar als pobres, s’ha dit que era

un bandit, però també que era un heroi. Si l’hagues-
sin detingut a Espanya, amb la justícia que tenim, que
només empaita desgraciats i en Millet i Rato són al car-
rer, hauria protagonitzat un acudit com aquest amb el
qual acabo.“Ara sí que sento el pes de la justícia.” “Ai-
xí que, finalment, et penedeixes del que has fet?” “No,
és que sa Senyoria m’està esclafant el peu!”

ElRobinHoodandalús

És clar, el famós
“interès general”
és el dels mercats,
dels bancs i dels
grans propietaris
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La visita de Lech
Walesa al Sobirà
Ahir va arribar a la
nostra redacció una
nota del Memorial
Democràtic que
anunciava la
presència al Sobirà
del premi Nobel de la
pau i expresident de
Polònia Lech Walesa
per visitar la presó
museu Camí de la
Llibertat de Sort.
Al cap de poc,
vam trucar als
organitzadors per
concertar una
entrevista i ens
van informar
que el també
excofundador del
sindicat Solidaritat
havia tingut una
indisposició i que,
de moment, la visita
està anul·lada.

Montsec
ve de sec
Un veí del Montsec
es queixava ahir
de l’alarmisme per
l’onada de calor que
omple els informatius
d’aquests dies.
“Montsec ve de sec i
aquí fa segles que a
l’estiu hi fa molta
calor.” Queda dit.

Director del Museu
Nacional d’Art de Ca-
talunya (MNAC), que
planteja canviar-ne el
nom per incloure-hi
Barcelona, amb el cen-
tralisme de sempre.

Pepe Serra

El festival Fantasia
International Film de
Mont-real ha atorgat
un nou guardó al cine-
asta lleidatà pel guió
de la seua pel·lícula
Mientras duermes.

Jaume Balagueró

La nadadora catalana
va sumar ahir la quar-
ta medalla olímpica i
es converteix, amb
Arantxa SánchezVi-
cario, en la més llore-
jada als Jocs.

Andrea Fuentes

Juntament amb el seu
germà Marc i Calde-
rón, són els jugadors
de la selecció de bàs-
quet que han liderat
l’accés a la final i la
lluita per l’or.

la imatge
deldia
Camarasa alerta del
perill de banyar-se
L’ajuntament de
Camarasa va instal·lar
ahir un cartell per
dissuadir els visitants de
banyar-se al tram del riu
Segre on han perdut la
vida set persones en els
últims deu anys, l’última
al juliol després de
tirar-s’hi per intentar
salvar la seua dona.

MONTSE SOLÀ

Pau Gasol
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l’ascensorprivat

Rosendo Manrique
Resaltado


