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Arriba el tanga
ambestelada
El màrqueting va de
la mà de la política
i hi ha gent que està a
la que salta, com una
empresa de Girona,
Cliptanga, que ha
comercialitzat un nou
disseny de tanga amb
una peça de bijuteria
que representa
l’estelada i que es pot
treure per rentar-la
o combinar-la amb
altres peces de
llenceria. Diuen que
el model captivarà
totes les mirades, i
n’hi ha per a homes
i dones. Llàstima
que cap partit l’hagi
incorporat a la seua
oferta electoral.
Potser haurien
aconseguit canviar
les expectatives.

De festa, però
sensemultes
La Guàrdia Urbana
va celebrar ahir la
seua patrona amb
crits de “guapo” en
l’entrega de premis.
Són més a prop
d’arribar a un acord
amb la Paeria, però
diuen que continuen
sense multar.

ANNA SÀEZ || EL RETROVISOR

Darrer dia de campanya. Demà,
aquell anacronisme de nouvin-
guts en democràcia anomenat
jornada de reflexió. El dia en

què els fotògrafs s’han d’escarrassar per
fer una imatge divertida i original amb
els candidats. Els veurem relaxats i
somrients i ens explicaran que estan
cansats, però satisfets, que passaran el
dia en família, que faran esport. No veu-
rem corbates i es faran bromes els uns
als altres –almenys mentre la tele gravi
el making off de la foto en qüestió. Se-
ran persones educades que no cridaran,
ni s’insultaran, ni es faran retrets. Diu-
menge encara aniran a votar amb
aquesta actitud, i ens animaran a parti-
cipar de la gran festa de la democràcia
–un clàssic.Al vespre, la cosa canviarà.
A mesura que s’aniran escrutant resul-
tats començarem a sentir lectures deli-
rants d’uns números que seran els que
seran, però que tindran interpretacions dadaïstes. De
vegades penso que hi ha assessors cruels que gaudei-
xen fent quedar en ridícul a qui els paga el sou. Si no,
no s’explica que tothom guanyi i que tot es justifiqui.
És patètic. No pot ser que es pensin que som tan rucs.
Però n’hi ha que des de fa tants anys són professionals

de la política que han perdut el contac-
te amb la realitat. No crec que nosaltres
necessitem aquest dissabte per decidir
el nostre vot sense interferències. Més
aviat penso que són els candidats els
que haurien de reflexionar. Perquè al-
guna cosa no va bé. I comencem a veu-
re’ls com un luxe que no sabem si po-
dem ni volem permetre’ns. Quin sentit
tenen 135 diputats si sabem el resultat
de totes les votacions que es faran al
Parlament abans que es constitueixi? No
triem capitans de colla per jugar al mo-
cador. És deplorable que s’estigui a fa-
vor o en contra de polítiques que afec-
taran milions de persones en funció de
qui faci la proposta. Els que ja han estat
il·lustres –tractament protocol·lari dels
diputats– els costarà més. La resta, que
memoritzin la nòmina d’aquest novem-
bre –si en tenen. Només així seran cons-
cients que han de treballar molt, però

molt, per guanyar-se un escó. I que tot i amb això, se-
gurament cobraran massa. No és demagògia, és una
senzilla regla de tres: si un professor cobra el que co-
bra, si un metge cobra el que cobra... per què aquests
treballadors públics han de ser una costosa excepció?
Demà és un bon dia perquè hi pensin. De res.

El president de la
Diputació de Girona
i alcalde de Salt ha
d’aclarir les denúncies
d’extorsió i assetja-
ment sexual entre ell i
una assessora de l’ens.

Jaume Torramadé

El ministre hauria
d’haver estat més dili-
gent amb els tràmits
del vot per correu,
que no podran exercir
gaires catalans a l’es-
tranger.

J.M. García-Margallo

President de l’Associ-
ació de Mares i Pares
(AMPA) de l’escola
Alba, que arriba a un
acord amb Ensenya-
ment per habilitar-hi
un pàrquing.

Francesc Gabarrell

Xef del Fogony de
Sort, que conserva
l’estrella Michelin,
únic restaurant de
Lleida i comarques
que ostenta aquest
prestigi gastronòmic.

la imatge
deldia
Els nens de l’Urgell
recuperen cereals
dels ibers

Un total de 169
estudiants de la zona
escolar rural de Guimerà,
Ciutadilla, Verdú
i Vilagrassa es van
traslladar ahir al poblat
ibèric de la zona per
plantar-hi llavors de
cereals antics.

XAVIER SANTESMASSES

Jornadade reflexió

Que el sou d’un
diputat el votin al
Parlament els
diputats em sembla
una indecència

Zaraida Cotonat
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