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PER L’ESTIL

Carles Blaya

carlesblaya@regio7.cat

El fàstic dels populars
avier García Albiol retreu a Carles
Puigdemont el fet de governar
amb «aquells que s’oloren les aixelles després d'assistir al Parlament», en referència a una imatge viralitzada
d’Anna Gabriel. El bel·ligerant, hiperbòlic i
trumpià president del PP a Catalunya navega
en la mateixa fase anal de l’evolució en què
semblen embarcats, encara, altres companys
seus de partit, com el portaveu al Congrés, Ra-

X

fael Hernando, que va dir de Podem que «està
cobert de brutícia, per no dir de caca». Caca,
suor, potser també pipí i altres ﬂuids corporals
angoixen els populars. Els fastiguegen. Potser
perquè, com diu l’historiador William Ian Miller al pròleg d’«Anatomía del asco», (tradueixo) «tot el discurs llatinocristià del pecat es basa
en la idea que aquest i l’infern emeten pudors
excrementícies i plantegen perspectives repugnants». O més tard: «el vincle entre el fàstic i el

sexe era un tret essencial del discurs moral del
món cristià. Aquesta antisexualitat del discurs
estava impregnada d’una misogínia pessimista
i execrable que, alhora, es basava en una misantropia més general». El columnista de temes
cientíﬁcs del New York Times James Gorman
també recorda que «en alguns estudis s’ha suggerit que les persones amb opinions polítiques
més conservadores són més propenses al fàstic
que les progressistes». Ja estava explicada,
doncs, determinada ﬁxació amb les substàncies que desprèn el cos. Conservadorisme, misogínia, misantropia i una moral ancestral. Potser el perﬁl d’alguns dels líders del partit que
està a punt de tornar a governar Espanya. Amb,
ehem!, sang, suor i llàgrimes. Ecs!

La imatge
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Festa per xxxx
xercici pràctic: llegeixi
la següent argumentació del jutge (traduïda
del castellà, naturalment) i endevini qui és xxxx. Diu
així: «la decisió de xxxx obeeix a un
determinat plantejament polític o
ideològic», per la qual cosa «la decisió individual de cada treballador
d’anar o no anar a treballar el 12
d’octubre pot no ser completament
lliure». Qui és xxxx? Vegem-ho. L’Ajuntament de Badalona (o de Berga) actua d’acord amb un plantejament ideològic, sí, i algun empleat
podria decidir treballar o no treballar condicionat per aquesta ideologia. Té sentit. Però vegem una altra
possibilitat: el govern central actua
d’acord amb un plantejament ideològic, sí, i tots els empleats estan
condicionadíssims a l’hora de decidir si van a treballar; de fet, ho estan
tant, que no poden anar a treballar
per molt que vulguin. Dit així, encara té més sentit. O sigui que, d’acord, el jutge fa complir la llei. Però
aquest argument és lamentable. Si
només tenen aquest, que pleguin.

E

L’estirabot
JAVIER FERNÁNDEZ
CAP PROVISIONAL DEL PSOE

«Dirigents de

Podem surten
cada dia amb una
bossa de brossa
per llençar vides
de socialistes a
l’abocador». Tant poder tenen els de
Podem? Això és màgia negra!

Rescat als països rics: els gossos també compten

DIMECRES, 12 D’OCTUBRE DEL 2016
SEU SOCIAL

 Membres de l’equip de rescat de Carolina del Nord rescaten un gos atrapat en una casa a la ciutat de Lumberton, molt afectada per l’huracà

Sant Antoni Maria Claret, 32
08243. Manresa

Mathew, que ha deixat 25 morts als Estats Units, majoritàriament a la costa del sud-est.

TELÈFON: 93 877 22 33

Fil per randa
ZONA D’ACAMPADA?
La Fira Mediterrània complirà el proper any vint edicions. Després de 19 anys d’a-



questa celebració a Manresa, encara hi ha gent que arriba a la capital del Bages en autobús i demana
per la zona d’acampada. Això quan
mai s’ha adequat una zona per a
aquesta finalitat a Manresa, a diferència d’altres fires que sí que en

tenen, com la Fira del Teatre de
Tàrrega del setembre, quan les
temperatures són més agradables.
SALUTACIÓ EN CATALÀ
La sala Stroika va acollir el
concert del grup marroquí



Mazagan. Va sorprendre la salutació prou llarga del cantant en un
català perfecte i sense llegir. També els bascos Tio Teronen Semeak, a la plaça Sant Domènec, van
fer esforços per adreçar-se al públic en llengua catalana.

COTXE DE L ANY DELS LECTORS
ENTRA A LA PÀGINA
PÀGINA WEB I PARTICIPA GRATUÏTAMENT

WWW.MEJORCOCHE.EPI.ES

FAX: 93 874 03 52

ADREÇA ELECTRÒNICA: regio7@regio7.cat

VOTA I GUANYA

PER VALOR DE

6 VALS*

200 €

BOSCH CAR SERVICE
*Els vals se sortejaran entre els
lectors del Grupo Prensa Ibérica
i La Vanguardia

PER USAR EN QUALSEVOL DELS
SEUS MÉS DE 600 TALLERS

Cotxes seleccionats com a candidats del mes d’octubre

COTXE de l’any
dels lectors

