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Don Simón o Dom Pérignon
i ha motius per ser optimistes,
ha assegurat aquesta setmana
el rei Joan Carles. Suposo que és
el que li toca dir o el que li fan
dir. Ha coincidit gairebé en el temps amb
l'anunci que la Zarzuela assignarà un sou
de més de 100.000 euriquis a la reina Soﬁa i
la princesa Letícia. Com sempre, però, no
acaben d'explicar què hi entra, en aquest
sou. El menjar, per exemple? Els servents?
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Tenen cuiners o cuineres? Qui els paga? I
els xofers i la benzina? Temo molt que
aquests extres van a part, o sigui que tenen
marge per estalviar. No són d'eixe món,
com diu la cançó. El rei diu que hi ha motius per ser optimistes i surto al carrer a comprovar-ho. Hi ha de tot. Em crida l'atenció,
però, una parella molt jove que camina pel
Passeig de Manresa. Ell empeny un cotxet
amb un nadó. Discuteixen en veu alta sen-

se amagar-se’n. Ell li recrimina a ella que la
seva mare (o sigui la sogra d'ell) no els ajuda ni per comprar bolquers, i ella li contesta que prou feina té per anar tirant. M'allunyo i encara sento els crits. Estan crispats.
Més avall entro en un súper i quan sóc a la
caixa trobo al davant un home menut amb
aspecte desendreçat i una gorra de llana
esﬁlagarsada. S’endú un bric de Don Simón, que guarda en una bossa de roba.
Quan surto hi ha un autobús aturat a la parada i el cotxe del darrere fa sonar el clàxon
com un desesperat. Més crispació i poca
paciència. La gent, optimista o no, va a la
seva, amb la diferència que uns ho fan amb
Don Simón i altres amb Dom Pérignon.

La imatge
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Al mig de la balança
a se sap que els números acaben dient el que
un vol si se’ls tortura
amb prou eﬁciència. Tu
agafes el pressupost familiar per la
part baixa, li connectes uns elèctrodes als dividends i t’acaba garantint
una renda vitalícia. Per tant, el debat
sobre el càlcul de les balances ﬁscals
cal agafar-se’l amb una certa distància. Però ja que hi som posats, trobo
que aniria bé resoldre la dicotomia
entre ﬂux monetari i beneﬁci. En el
primer càlcul només es té en compte el que es gasta materialment a Catalunya; en el segon, s’atribueix a
Catalunya la part proporcional de
tota la despesa de l’estat. Quin és
correcte? Doncs ni és veritat que només compta el que és físicament
aquí, ni és veritat que ens beneﬁciem en el 16% de tot el que hi ha a
Madrid. El correcte segurament seria a meitat de camí. Com és que,
amb tanta xerrameca, ningú no
sembla estar buscant el punt just?
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Fil per randa
EL GRIP VA PASSANT
Dimecres es va fer a la casa Lluvià de Manresa una roda de
premsa per intentar explicar els canvis
de la propera Fira Mediterrània, en la
qual es va presentar la manresana Lídia Hinojo com a nova gerent. A l’acte,
el regidor de Cultura, Joan Calmet, va
excusar la presència de l’alcalde, Valentí Junyent, perquè era a casa engripat. Fa pocs dies, Calmet va deixar d’anar a un altre acte pel mateix motiu.
Els virus van voltant per la casa gran.



Una estona de música entre barricades

L’estirabot

 Diversos manifestants descansen en una barricada a Kíev. Els partits del govern i l'oposició a Ucraïna van acordar una reforma de la Constitució
perquè el país torni a un model d'Estat mixt, retallant els poders presidencials, mentre als carrers de la capital continuava ahir la protesta opositora.
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Físic quàntic. El
científic nascut a Manresa fa més comprensible una ciència
difícil d’entendre com la física quàntica gràcies al seu
tarannà pedagògic i al seu entusiasme per la divulgació.
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«Això no és un

L’ESTRELLAT

mercat de jueus»,

GOVERN VALENCIÀ

L’Acadèmia Valenciana anomena valencià
la llengua de la Comunitat Valenciana, i amb això ja n’hi hauria d’haver prou per
satisfer el PP. Fer l’enfadat perquè el diccionari afirma que aquesta llengua
també es pot dir català en altres territoris és anar més enllà del ridícul.
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08243. Manresa

va dir ahir, en referència
a les balances fiscals.
La comunitat jueva l’hi
va retreure, i ell es va
disculpar. Però ja havia quedat retratat,
com ens té ja acostumats.
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