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DESPERTAR

Pepa Mañé

pepamane@regio7.cat

Excalibur contra Artur
xcalibur, nom d’espasa llegendària amb propietats extraordinàries. Així el van batejar els
seus amos, Teresa Romero, auxiliar d’infermeria, i Javier Limón. Ella,
contagiada d’Ebola i en estat crític, i ell, per
precaució, estan ingressats en un hospital
de Madrid. És el Carlos III, que porta el
nom d’un rei Borbó, ﬁll de Felip V. Carlos
III també és una universitat... i un conyac,

E

no ho confonguéssim. De l’hospital, cada
dia se’n tanquen més plantes. És revelador.
Pel que fa a Excalibur, el gos tranquil, ha
desaparegut. Ens han fet creure que l’han
sacriﬁcat: que l’han sedat, l’han assassinat
i l’han incinerat a Paracuellos del Jarama.
Per tot plegat, no vulgueu saber quin sarau
s’ha muntat. Des que es va saber la dràstica decisió presa pels que manen per «evitar el risc de contagi», les xarxes socials

bullen i els manifestants han perseguit
amb crits i plors la furgoneta que presumiblement s’enduia el cadàver del gos.
Però, realment, Excalibur és mort? Si
està infectat és una arma potentíssima! I
això un govern de reconegut prestigi d’un
estat com el Regne d’Espanya no ho pot
menystenir. I cal tenir en compte que a la
cantonada del nord-est hi ha una comunitat rebel, un poble que no es deixa reduir,
sotmetre, i que, atenció!, exigeix votar per
culpa dels deliris d’un President com Artur
que, ﬁxem-nos-hi, porta el nom del rei que
brandava l’espassa llegendària. És massa!
(*) Surrealisme: violenta associació d’imatges incoherents.

La imatge
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RAS I CRU
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Senyora busca joies
na experta en corrupció econòmica i caixes
B explicava l’altre dia
en aquest diari que el
punt més dèbil dels manguis de
coll blanc són les esposes ofeses.
Sostenia que la primera norma que
ha de complir el corrupte professional és tenir la dona contenta i l’amant controlada. Molts que ara
s’arrosseguen pels tribunals i veuen
les seves ex convertides en carn de
plató hi deuen estar compungidament d’acord. Doncs si és així, que
es prepari la nomenklatura de CajaMadrid i Bankia, perquè totes les
seves esposes estan escanejant en
aquest moment si els càrrecs de joieria cara que apareixen a les targetes negres dels seus marits es corresponen amb regals que elles han
rebut realment. Si tota la martingala adquirida a Vuitton, Hermès i
Dior no pot ser inventariada als armaris de les legítimes esposes, es
desfermarà un huracà de venjances en cadena que deixarà petit el
Katrina. I les secretàries, si no són
monges, que es preparin.
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L’estirabot
SORAYA SÁENZ
VICEPRESIDENTA DEL GOVERN CENTRAL

«A Espanya hi ha
sanitaris del
màxim nivell i al
govern ens toca
donar-los suport»
Pel que s’ha vist, alguns
s’haurien conformat amb una bata
asèptica de la seva mida.

Lectura entre gratacels tot lluitant per la democràcia

DIUMENGE, 12 D’OCTUBRE DEL 2014

 No estem acostumats a veure lluites per la democràcia en societats cultes i avançades. Hong Kong ens està aportant aquesta novetat. A la foto,
un jove llegeix en un moment mort de les protestes a l’antiga colònia, amb els gratacels rodejant-lo.

SEU SOCIAL

Sant Antoni Maria Claret, 32
08243. Manresa
TELÈFON: 93 877 22 33

Fil per randa
DANSA DE DONES GRANS
Jaume Antich, codirector del
Festival al Carrer de Viladecans, ha participat en les jornades



professionals de la Fira Mediterrània i ha destacat que cal potenciar
les aportacions que fa la comunitat en aquests esdeveniments. En
la propera edició del festival, la
ciutat del Baix Llobregat també
acollirà el taller de dansa per a

gent gran impartit per Quim Cabanillas i Isabel Ollé, que es podrà
veure avui (17.15 i 18.30 h) al pati
del Kursaal. Com a Manresa, a Viladecans només s’hi han apuntat
dones. Per subratllar-ho, va projectar imatges publicades a Regió7.
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ADREÇA ELECTRÒNICA: regio7@regio7.cat

PIS A SOLSONA
DESPATX IMMOBILIARI

www.casaandreu.com
La seva confiança és la nostra serietat!

DIMARTS A DISSABTE
MATÍ: 9.30 a 13.30 h
TARDA: 15.00 a 18.00 h

DILLUNS TANCAT

Zona Pont

Pis de 87 m2, amb 3 habitacions
(1 de doble), 2 banys, traster i calefacció
de gas. Pis molt lluminós, orientació
sud-est i situació tranquil.la.

ITAT!
OPORTUN
Ref: p0906
Ref

Perit judicial immobiliari
núm. 388

Cra. de Manresa, 75, local 4 - 25280 SOLSONA
Tel. 973 48 15 11 - fax 973 48 09 52 - casaandreu@casaandreu.com

41.000 €

