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RAMON CAMATS || CAVE CANEM

U
n home s’emprova un vestit fet
a mida i diu al sastre: –Necessi-
to que m’escurci aquesta màni-
ga! És deu centímetres massa

llarga! –No, ja ho veurà: doblegui el braç
així –diu el sastre– i la màniga li puja.
–Bé, d’acord –diu l’home–, però ara fixi’s
en el coll! Quan doblego el braç, el coll
em puja fins a mig clatell. –No passa res
–diu el sastre.Alci el cap i tiri’l enrere.
Perfecte. –Però ara l’espatlla esquerra em
queda deu centímetres més baixa que la
dreta! S’exclama l’home. –Cap problema
–respon el sastre. Inclini el tronc cap a la
dreta i les espatlles se li igualaran.

L’home surt de la botiga amb el vestit
posat, el braç dret doblegat sobresortint-
li, el cap alçat i tirat enrere, i amb el tronc
dolorosament inclinat cap a la dreta.Tot
plegat fa que camini espasmòdicament, a
batzegades. En aquell moment dues via-
nants el veuen. La primera diu: –Mira
aquest pobre home esguerrat. Fa encongir el cor. –Sí –diu
la segona–, però el seu sastre deu ser un geni! El vestit
que porta li escau meravellosament bé!

M’agradaria explicar-li aquest acudit a la nostra Molt
Honorable consellera d’Educació, Irene Rigau. Només
per veure si, copsant l’analogia, s’identifica amb el sas-

tre que, en lloc de fer vestits a mida, fa
que les persones s’adaptin a la mida dels
seus mals vestits. La nostra sastressa par-
ticular, que usamillor les tisores que el fil
de cosir, com el sastre de l’acudit, ens obli-
ga a encaixar en un vestit que s’encon-
geix, no pas de rentar-lo, sinó d’escapçar-
lo. I és curiós, tot plegat, perquè prou que
ha sabut fer un exercici d’haute couture
(nom amb què hom es refereix a la cos-
tura exclusiva, feta amida del client i amb
roba de gran qualitat) amb determinats
centres que practiquen la segregació per
sexes.

Hauré de pensar que és cert que un bon
sastre també pot esguerrar un vestit. Però
no, un bon sastre és qui coneix la roba i
la talla i la cus correctament, a fi que les
costures no estrebin. I alhora deixa vora
per si s’ha d’ampliar.Aquesta sastressa
que tenim, en canvi, no sembla conèi-
xer pas el seu ofici, perquè només fa ves-

tits a mida dels seus amics mentre que als altres ens fa
anar mal girbats, amb parracs asimètrics que estrenyen;
i molt ens temem que al final ens farà anar de pèl a pèl.
On va aprendre l’ofici, senyora Rigau? Sàpiga que amb
els seus vestits, que ens obliguen a ser anorèctics, tam-
bé ens fan semblar esgarrats.

SastreriaRigau.Es traspassa
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Els canvis

a Unió

Unió era la més
reticent de la coalició
nacionalista de CiU
a acudir a la
manifestació de la
Diada, al ser la
convocatòria
independentista.
Duran Lleida i Josep
Maria Pelegrí
asseguraven la
setmana passada que
no hi anirien perquè
no s’hi sentirien
còmodes. Ahir, tots
dos van canviar
d’opinió radicalment
i van fer crides a la
militància perquè hi
vagi en massa.
Veurem qui hi
acudeix dimarts.

Rumors

d’últimahora

Una ràdio catalana va
dir ahir a la nit, citant
el Financial Times, que
Eurovegas no es farà
a Espanya, tot i que
després l’emissora ho
va desmentir. Si fos
cert, a Esperanza
Aguirre li podria
agafar una síncope
després de l’anunci
dels complexos prop
de Port Aventura.

President de la com-
panyia irlandesa Rya-
nair, amb uns vols
que només tenen con-
tratemps.Ahir, un nou
aterratge forçós entre
Madrid i les Canàries.

Michael O’Leary

El Lleida Esportiu,
que dirigeix, ha acon-
seguit tornar al lide-
ratge de la Segona B a
l’atorgar-li la Federa-
ció els 3 punts davant
de la UD Logronyès.

Toni Seligrat

Amb BarcelonaWorld
aTarragona, el Go-
vern aconsegueix una
gran inversió per con-
trarestar Eurovegas,
idoneïtat del nom al
marge.

AndreuMas-Colell

Un dels voluntaris de
la parròquia del Car-
me de Lleida, que des
d’aquest estiu ofereix
un servei de menja-
dor per a persones
amb dificultats.

la imatge
deldia
Sort vol sortir

a ‘GranNord’

El càsting de figurants
per participar a la
segona temporada de
Gran Nord (TV3) que es va
celebrar ahir a Sort va ser
tot un èxit. Més de 200
veïns de la zona es van
presentar a les proves per
fer algun petit paper
d’extra en aquesta
controvertida sèrie.

ACN

Pepe Reñé
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