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AdéuBenavent,
hola Cambrils
El president de la
Federació Catalana
de Futbol, el lleidatà
Antoni Subies, ha
canviat Benavent de
Segrià com a lloc de
residència per
Cambrils. A banda
que així estarà més a
prop de la seua feina
a Barcelona, potser el
motiu de més pes és
que la seua dona ha
obert un restaurant al
passeig marítim que
segur que tindrà
nombrosa clientela
lleidatana.

A l’agost, tot
amig gas
Les vacances es
noten en tots els
àmbits i la política
no n’és una excepció.
Així, el grup del PP
a la Paeria, que
acostuma a estar a la
que salta en les seues
crítiques, ens va
enviar ahir una
iniciativa per
demanar més
seguretat a la Seu
Vella, des d’on un
jove va saltar en
paracaigudes, notícia
de fa una setmana.
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F
a poc he sabut que David
Beckham, l’apol·lini home model
que de tant en tant jugava a fut-
bol, es vantava de no haver llegit

un sol llibre en tota la seva vida. I se’n
vantava amb raó, hi afegiria jo encara:
ell representa l’arquetip ideal de perfec-
ció bella i adinerada, sempre jove i de
pell tesa, a qui no li cal perdre el seu va-
luós temps a devorar les pàgines d’algu-
na història fictícia perquè ha d’invertir-
lo a cuidar la imatge, el cos, els diners
acumulats i a acumular, els viatges, les
mansions i els plaers diversos que un
món d’elit epicúria li procura. El seu és
un exemple de com alimentar la carn
pot alimentar tranquil·lament l’esperit,
al contrari dels que llegim habitualment,
més propensos a la reflexió, sovint ba-
nal i circumstancial, condicionada per
alguna dèria soterrada, i més donats a
elucubracions de caire moral que, a la fi,
l’únic que aconsegueixen és arruïnar-te l’esperit més
que amanyagar-lo. És millor, sembla dir-nos Beckham,
allà dalt del pedestal, petri, tenir tres o quatre idees
ben terrenes i mirar d’encalçar-les que tenir-ne una pi-
la que es van acumulant, i embrutint-se, i pesant, en
el fons de la ment, o de l’ànima.

Avui dia, com sabem, es rendibilitza
més a curt termini –que és com les coses
es rendibilitzen de veres– l’exercici de
les noves tecnologies i el de la vagància
intel·lectual, aquella que tendeix a sim-
plificar les qüestions més complexes i al-
hora a complicar les més senzilles, que
no pas la voluntat de coneixement, de
comprensió, de reflexió i de calma, un
assossec que imposa la lectura i que en
canvi detesta, per fútil, la modernitat. I
és ben cert, al capdavall, que una perso-
na pot arribar a ser immensament feliç,
i rica, i joiosa, estimar i ser estimada, i
arribar a una vellesa mitjanament sàvia,
sense haver obert un llibre (o un e-book,
o el format que preferiu) en sa vida: lle-
gir, com ja ha descobert abans de tastar-
ho l’egregi model, no té per què aportar-
te res en concret, ni revelar-te cap veri-
tat oculta, ni ajudar-te, a mode de teràpia,
a entendre’t a tu i entendre els altres i el

món que va parir-te. Llegir més aviat treballa igual que
un mirall on pots veure-t’hi reflectit, en la llum i en les
ombres, i mentre ho fas vas canviant, com si el temps
anés més ràpid i poguessis adonar-te’n. Jo tinc aques-
ta, diguem-ne, mania, dèria, impuls, i ja no em sal-
varé. Benaurats aquells que no la tenen.

Baixa el president de
la Federació Espanyo-
la de Piragüisme per
la poca atenció eco-
nòmica que, a causa
de les retallades, per-
judica els palistes.

J.J. RománMangas

La conselleria que di-
rigeix, d’Empresa i
Ocupació, ha de fer
alguna cosa per evitar
que més de la meitat
dels joves catalans
estiguin a l’atur.

Felip Puig

El partit del presi-
dent del Govern ha
tornat a optar pel si-
lenci després d’un
nou capítol amb
més papers de Bár-
cenas.

Mariano Rajoy

Puja l’alcalde de Sort
per la iniciativa d’or-
ganitzar el Mercat
Pagès en què, des
d’ahir i fins demà,
es mostren oficis an-
tics.

la imatge
deldia
Gibraltar encén
Londres iMadrid
La polèmica sobre
Gibraltar entre la Gran
Bretanya i Espanya
continua creixent i ahir
Londres, que ja ha enviat
la seua Armada a la zona,
ha amenaçat amb accions
legals“sense precedents”.
El Govern de Rajoy, per la
seua part, vol anar a l’ONU
i al tribunal de l’Haia.

EFE

Sense lectura

Llàtzer Sibís
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l’ascensorprivat

Una persona pot

arribar a ser feliç,

rica, joiosa, estimar

i ser estimada,

sense haver obert

un llibre en sa vida

Rosendo Manrique
Resaltado


