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anuel Valls és un personatge curiós. Un francès
d’arrel catalana i «gabatxo» de soca-rel. Apareix
com un fitxatge de Cs. Com un Kevin-Prince Boateng qualsevol. De
cop al bot s’adona que els seus valedors s’ajunten amb l’extrema dreta.
Maleït siga! Aleshores llisca en una
successió de dilemes: soc lliberal o
protofeixista? Soc republicà o monàrquic? Qui soc? Preguntes difícils d’escatir. El que queda és que tothom pot
ser de tothom sense que li pugi la vergonya a la cara. Valls ho ha entès, per
això és presenta a l’alcaldia de Barcelona sense cap cortina ètica o moral.
És un personatge que ha après quatre
línies antirepublicanes i, salta, cínic,
a la palestra com una Cayetana qualsevol. Cayetana i Arrimadas es disputen les engrunes de la democràcia.
Devoradores.
No cal entendre Barcelona: ha de
fer la feina encomanada; nouvingut i
poc entenimentat; tot es resumeix en
ser anticatalà. Qui vota a favor del 
defensa l’anticatalanisme visceral. La
gent que vota la dreta –nacionalisme
espanyol visceral– així ho manifesta.
Valls està sol. L’Arrimadas fuig a Madrid –on es baten els ous. Cayetana
està servida i els avaladors de Valls el
desemparen.
És una figura presa per l’oblit dels
seus: ha caigut a la bassa. La bassa tòxica d’algú que venia rebotit de «la
tierra media» francesa. Creia que, en
un lloc perifèric, com és Barcelona
respecte de París, podria ser un rei
menor. Des d’un punt de vista narratiu és una qüestió agraïda; des de la
realitat: lamentable. Hi ha gent immune a la vergonya que projecta,
que, malgrat ser intel·ligent, actua
com la pitjor xusma i, altrament dit,
púrria. Amb tots els respectes per la
púrria i la xusma.
«¡Que entren los elefantes!».

M

PEP PRIETO
@PepPrieto

«Diem ‘una mica de
pluja ja va bé’ per no
dir ‘fa un dia de
merda’»
IU FORN
@IuForn

«Durant la
campanya electoral
alguns candidats es
neguen a fer
entrevistes amb
segons quins
mitjans. En canvi, el
dia de reflexió
accepten, sense
immutar-se, fer les
coses més
estranyes...»
BERNAT DEDÉU
@BernatDedeu

«Les coses realment
importants són
aquelles sobre les
quals no estàs
disposat a dialogar»

Premi d’arquitectura a una restauració a Sant Feliu de Boada

 La restauració d’una masia de Sant Feliu de Boada ha guanyat la primera edició dels Premis d’Arquitectura Tradicional
Toni Cobos, que atorga amb caràcter honorífic l’Associació Greta (Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició Arquitectònica). El guardó s’ha lliurat a l’arquitecte Oriol Rosselló, a l’arquitecte tècnic Lluís Hugas i al constructor Santi Santaló. També s’ha premiat el programa de conservació del patrimoni arquitectònic del Parc Natural dels Ports (Terres de l’Ebre). Els
guardons es van lliurar dijous a Sant Feliu de Guíxols.

LA FINESTRA

CARME RENEDO

@CarmeRenedo

«Un sol espatarrant i
els primers acords
del festival
@rumbesca. Al parc
central de #Girona.
Ara, de teloners, La
Rumba de Girona!
Serà una tarda
deliciosa!»

4.000 euros per adquirir 4 gronxadors
amb dos suports perquè s’adaptin a diferents edats i necessitats de mobilitat. Els
3.000 euros restants són l’aportació econòmica que CaixaBank espera recollir a
través de les seves oficines a la comarca
del Gironès.

POLICIAL
GIRONÈS
CROWDFUNDING PER QUATRE
GRONXADORS ADAPTATS
CaixaBank, amb la col·laboració
de l’Obra Social «la Caixa», ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per recollir fons en favor de
l’adquisició de quatre gronxadors adaptats per al Consorci Sant Gregori-Centre
Joan Riu, referent en l’atenció a la discapacitat intel·lectual. L’Obra Social «la Caixa» ja ha realitzat una aportació de



ELS MOSSOS TIREN D’IRONIA PER
DEMANAR SENY A LA TORNADA
DEL PARTIT DE COPA
«Un 0,0 en una final no t’assegura el títol, un 0,0 al volant t’assegurarà una tornada segura a casa. Tu no
necessites pròrroga i penals» és el missatge que van llançar ahir els Mossos
d’Esquadra a les xarxes socials per demanar seny al volant per aquells que
tornaven del partit Barça-València. La
ironia és habitual en el compte de Twitter del cos.



Aquest dimecres,
29 de maig,

Suplement especial

Tercera Edat
Activitats i idees per gaudir de la jubilació

L’ALT EMPORDÀ
CRIDA DEL CONSELL COMARCAL
PER DOCUMENTAR LA CAMPANYA
ELECTORAL A LA COMARCA
L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà ha fet una crida pública a tots
els partits per tal que cedeixin una mostra del material de campanya d'aquestes o d'anteriors eleccions municipals.
Des de l’arxiu es recullen cartells, fulletons i tota mena de publicacions per
deixar testimoni de l'activitat política a
la comarca. La crida s’ha realitzat a través de les xarxes socials, atesa la dificultat que hi ha per contactar amb els centenars de candidatures que es presenten als 68 municipi de la comarca. L’arxiu ja disposa d’un fons important de
documentació electoral recollida des de
les primeres eleccions municipals democràtiques, l’any 1979, especialment la
relativa als partits de Figueres.



