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El Lleida
necessita suport
Estem acostumats
a rebre milers de
peticions perquè els
nostres equips de
Lleida TV cobreixin
els esdeveniments
que se celebren cada
dia a Lleida. La tele té
un immens poder
de convocatòria i
difusió, i per això ahir
ens va resultar més
que estrany que la
directiva del Lleida
Esportiu decidís
marginar les càmeres
en l’acte de la foto
oficial de l’equip. El
club i els jugadors
necessiten més que
mai que el públic
els faci costat i és
evident que la
promoció que en fan
els mitjans els resulta
imprescindible. La
cosa no està per tirar
coets, entre la crisi i
la supercompetència
del Barça amb les
seues estrelles
mediàtiques; el
Lleida necessitarà
Déu i ajuda perquè
aquesta temporada
pugui comptar amb
el suport de l’afició i
els mitjans han de ser
els seus aliats.

TXEMAMARTÍNEZ || LES CENDRES

L
a densitat que et dóna un bon
whisky és inversament propor-
cional a la que et dóna el dolent.
Amb un senyor vas a les mans,

preferentment ben obert i amb un gene-
rós vidre, d’aquells que se t’arrapen als
dits i sents la consistència del que tragi-
nes, d’entrada la comunió és visual, en-
tre el contingut, que és el whisky, i el
continent, que ets tu mateix a punt
d’empassar-te’l. El to ambarí del millor
malta, que a vegades pot ser tan obscur
que sembla aquell pou que de petit
t’obligava a jugar lluny d’ell, per no cau-
re-hi, li atorga una consistència que sa-
bem que és fictícia, pura literatura de
l’esperit, però que per moments s’es-
pesseeix i es torna un bàlsam pastós, i
guaridor, fent-te un massatge a la gola,
primer, i per la boca de l’estómac i per
l’estómac mateix després. En certa ma-
nera, el gruix del líquid, entre barroer i
delicat, si és que això és possible, t’aclapara en la se-
va naturalesa salvatge, et confirma la forma amb què
pot trepanar-te per dins sense que hi puguis plantar
gaire cara, fins que et corregeix i executa les vies per
les quals has d’inserir-te en ell, més que no pas el con-
trari (ell en tu), perquè comenci el ritual de la puresa,

és a dir, el ritual en què els sacrificis mu-
tus donen els seus fruits meravellosos.
Un bon whisky, aleshores, una vegada
assolida aquesta conjunció enigmàtica,
permet embellir la soledat, o embellir
una companyia, o qualsevol cosa que
l’envolti (una música, un havà, un pai-
satge íntim o monumental).

Diuen que l’estiu és una mala època
per als maltes, perquè el cos no està per
escalfors sinómés aviat per refrescaments
per via d’una cervesa o d’un gintònic (ara
tan de moda), però sovint hem de com-
batre l’abatiment de la xafogor ambmés
abatiment, en un exercici d’abandó cons-
cient, com si traveséssim el desert sota
una manta, que al capdavall ens prote-
geix del sol. Sense caure en els excessos,
per no saturar-nos de realitats massa llu-
nyanes de la realitat, el whisky que diuen
que té gust de fusta et proporciona un
instant de vetlla, de davallament pausat,

de repòs immerescut, enmig d’un món que a poc a poc
passa del seu vertiginós expressionisme a uns colors
fixos i plans, de línies fermes, que imiten la Natura. Si
arribes a clavar-te en la pell d’aquest quadre, hauràs
trobat un lloc per habitar, i l’ànima del malta en tu, i
no hi haurà ja cap opció de pèrdua.

Les crítiques del presi-
dent del Bundesbank
a una possible acció
del BCE van tallar la
caiguda de la prima
de risc i van tornar a
crear inquietud.

JensWeidmann

Una de les millors no-
tícies del Barça, que
ahir es va presentar al
complet al Gamper,
és la tornada al ter-
reny de joc d’aquest
gran davanter.

DavidVilla

Presidenta dels afec-
tats del vol de Spa-
nair que es va estave-
llar a Barajas fa qua-
tre anys, amb 154
morts, i que continua
demanant justícia.

Pilar Vera

Alcalde de Sort, un
dels municipis que
impulsen els autobu-
sos nocturns d’estiu
perquè els joves sur-
tin sense el risc
de la conducció.

la imatge
deldia
Aigua en cisternes
per a la Segarra
Municipis de la vall
d’Ondara, com Granyena
(a la foto), Talavera i
Ribera d’Ondara es
proveeixen des de
divendres amb cisternes
per la sequera, que ja ha
assecat els pous i que ha
encès les alarmes a la
comarca, que espera la
portada d’aigua de Rialb.
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Elogi del bonwhisky
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