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DILLUNS, 14 DE SETEMBRE DEL 2015

MARTA ALÒS || VIURE PER VEURE

privat

La Diada els desmenteix

l’ascensor

Rajoy, més que
vigilat

L

’any 1937, un dels ideòlegs del
nyola com a pròpies i que defensen la infeixisme espanyol, Giménez Cadependència de Catalunya. Ell, com tants
ballero, va escriure que hi havia
d’altres, també són la prova irrefutable
una manera ben senzilla d’acabar
de com en són de perversos els discursos
d’una vegada per totes amb el problema
que, com la gota malaia, perseveren en
català: “y es repoblar Cataluña de andael perill d’una fragmentació de la socieluces”.Tot i que aquesta suposada fórmutat catalana. Disfressat sota una estètica
la màgica no era pas un invent d’aquest
de “nohavertrencatmaiunplat”, el líder
teòric feixista (llegiu Viatge en Transmide Podemos, dissenyat a la Complutenserià, de 1932, del periodista Carles Sense madrilenya, l’eurodiputat Pablo Igletís), acabada la guerra civil, la dictadura
sias, ha recuperat el discurs lerrouxista
franquista i la necessitat de mà d’obra, va
intentant dividir Catalunya en cognoms:
propiciar que molta gent provinent no Pablo Iglesias ha
els López, Gómez o els Giménez es venomés d’Andalusia sinó també de Múr- recuperat el discurs
uen que han de ser vots unionistes i els
cia o d’Extremadura, arribés a Catalunya.
Reixac, Alòs o els Puigdellivol indepenEl meu besavi sabater va emigrar de Ja- lerrouxista
dentistes. Per això a Ripoll Iglesias va
én a finals del segle dinou, es va establir intentant dividir
utilitzar un llenguatge caspós, suat, fals i
a Barcelona i va acabar obrint dues sabamanipulador. Però qui aconsella a aquest
teries i fent sabates a mida a Pau Casals. Catalunya en
noi per dir les mateixes carallotades que
El meu besavi López és un dels molts cognoms
feia servir González als anys 80: “...genexemples que van posar de manifest la
te de barrio que no se avergüenza de tefalsedat dels discursos de l’Alejandro Lerner abuelos andaluces o padres extremeroux, entestat a demostrar, a canvi de sucosos rendi- ños tiene que sacar los dientes, porque no podéis conments electorals, com els pobres immigrants eren explo- sentir que os hagan invisibles en Catalunya”. Em semtats pels dimonis catalans. Gabriel Rufián és nét d’an- blaria ben estrany que, amb uns hams tan rudimentaris
dalusos de Jaén i Granada, va créixer a Santa Coloma i sense esquer substanciós de cap mena, puguin pescar
de Gramenet, és membre de l’entitat Súmate, integra- tant de peix com les enquestes els pronostiquen. Si fos
da per catalans que tenen la llengua i la cultura espa- així, Lerroux es petaria de riure a la tomba.

ÒSCAR MIRÓN

El dispositiu de
seguretat organitzat
per al míting de Rajoy
a la Llotja va
sorprendre els
transeünts que
desconeixien la
presència del
president del Govern
i del PP. A més de
mitja dotzena de
furgons amb
antiavalots dels
Mossos i la Policia
Nacional, hi havia
tiradors a la teulada i
nombrosos agents i
vigilants que anaven
de paisà.

Rendides a
Pedro Sánchez
Diverses militants i
simpatitzants
socialistes que van
assistir al míting de
Pedro Sánchez a
Cappont es van
rendir als encants del
seu líder quan aquest
va arribar. “Que
guapo és!”, van
exclamar algunes.
Moltes i molts van
voler fer-se fotos amb
ell, cosa que també
va succeir al míting
del PP amb Rajoy.

la imatge
del dia

Marc Màrquez
Encara que amb prou
feines té possibilitats
de guanyar el Mundial, el de Cervera ahir
va mostrar gran vàlua
i va vèncer en el Gran
Premi de San Marino.

Rosa M. Perelló
Felicitem l’ajuntament i els organitzadors de FiraTàrrega
per una edició que
avala aquest certamen com un referent
mundial.

Joan Piris
El fins ara bisbe de
Lleida es va acomiadar ahir després de
set anys. Deixa un
bon record i un llegat
en el qual destaquen
els pisos del Seminari.

Última missa de
Piris com a bisbe
Mig miler de fidels van
assistir ahir a la Catedral a
la missa en la qual Piris es
va acomiadar com a
bisbe de Lleida després
de set anys al capdavant
de la diòcesi. Piris, a la
imatge donant la
comunió, serà rellevat
diumenge per Salvador
Giménez Valls.

Nicolás Maduro
El president veneçolà
torna a estar a l’ull de
l’huracà per la condemna a un líder opositor a 14 anys de
presó i el seu conflicte
amb Colòmbia.

