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La meitat i la lluna

S

om la meitat de la població (o més),
però únicament en una petita part
del globus terraqüi podem decidir
què volem ser, amb qui volem estar i
quants ﬁlls volem o no tenir. Quan neixes
en una família on les nenes i els nens són
tractats de la mateixa manera, amb els mateixos petits drets (tornar a casa a la mateixa hora) i petits deures (fer-se el llit o fregar

els plats) es pot créixer pensant que, a tot
arreu, la vida és així. Que ser home o dona
és, només, una diferència de gènere. Que
ser dona o home implica tenir les mateixes
oportunitats. Que ser home o dona no entén de competències. Però la realitat és que
aquesta meitat de la població és una majoria discriminada. Allí, en les societats on la
dona ha de demanar permís a l’home (pare

o marit) per poder ser una persona lliure; i
aquí, en aquest Occident civilitzat on la paritat és senzillament inexistent quan s’arriba a llocs de poder. No per aptituds, no per
actituds, no per qualiﬁcació, no per capacitats, no per talent, no per esforç, no per implicació. Vivim, aquí, en una societat que té
majoria de titulades universitàries i que a
mesura que s’avança en la piràmide, el tap
s’estreny i les dones no arriben ni a copar el
20 % dels llocs de decisió. A igualat de condicions, les possibilitats haurien de ser del
50 %. La conquesta de l’esfera pública no
ha estat mai fàcil. Però no demanem la lluna. Vivim al planeta Terra.

La imatge
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Samantha

A

la pel·lícula dels setanta Tamaño natural, Michel Piccoli interpreta un dentista
maduret que s’enamora perdudament d’un maniquí de botiga de
roba, se separa de la seva dona i inicia una relació conjugal tan profunda amb la seva nova parella que
ﬁns i tot arriba a imaginar que l’enganya amb altres homes. La imatge
de Piccoli vestint i acariciant la seva
silenciosa amant de pell freda em
va venir al cap immediatament en
conèixer l’invent del berguedà Sergi Santos, un maniquí amb tacte de
silicona que seria la versió ultramoderna de les nines inﬂables que
apareixen sovint als comiats de solter. La Samantha és una joguina sexual que parla i arriba a l’orgasme.
És guapa, però a mi em fa una mica
de yuyu. Més que una Barbie voluptuosa em sembla una zombi escapada de les pàgines de Playboy.
Però tot són gustos. El que trobo segur és que la seva exuberant ﬁgura
inerta és un monument a la soledat. Una eina per estar solemnement sol. Al natural.

L’estirabot
VICENTE DEL BOSQUE
ENTRENADOR DE FUTBOL

«Cal respectar les
formes de pensar
de tothom, però la
independència de
Catalunya seria un
desastre per a la
nostra Lliga». No passa res: que
organitzin una Lliga Ibèrica.

Benvinguts a l’hotel del robot dinosaure

 Un autòmat amb forma de dinosaure atén el taulell de recepció durant la presentació als mitjans del nou Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay, a Urayasu a
l'est de Tòquio. Es tracta d'un nou hotel atès per robots, el primer d'aquest tipus que obre les portes a la capital japonesa.
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Fil per randa

Res com el cap de l’àliga

El nou cartell que identifica
rà la propera edició de la Fira
Mediterrània de Manresa i que
coincidirà amb el seu 20è aniversa-
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ri tindrà com a imatge una combinació d’elements que volen representar les tres potes de la fira: uns
peus que dansen, per les arts escè-

niques, un tors en forma d’acordió
per simbolitzar la música i un cap
d’àliga com a distintiu de la cultura
popular. En la presentació del cartell, que es va fer ahir a Manresa, el
seu dissenyador, Miquel Puig, va
explicar com s’havia gestat la imat-

ge escollida. Va explicar que es van
presentar diverses figures d’animals alternatives com a símbol de
la cultura popular, però el cap de
l’àliga va impressionar tant la direcció de la fira, ja de bon principi,
que no va donar lloc a dubtes.
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ADREÇA ELECTRÒNICA: regio7@regio7.cat

CÀMERES I VIDEOVIGILÀNCIA
• Projectes a mida per petits
espais o grans empreses.
• Tot tipus de càmeres
internes, externes, wifis,
infrarroig, etc...
• Solucions de video-vigilància
interns i/o externs

