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Nit de
Sant Joan

JOAN
CARRERES
i PERA

Nit d'amor, nit d'alegria;
nit de gresca i de soroll...
DE «LA NIT DE SANT JOAN»

U
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Els set grans, a la conquesta de l'Oest
Els líders dels països més industrialitzats del món van deixar
aquest cap de setmana els seus vestits a l'armari i es van vestir amb
roba vaquera per sopar en un restaurant especialitzat en carn de
búfal i de serp. El més agosarat va ser el primer ministre britànic,
Tony Blair, que no va dubtar a posar-se els texans. Els primers

ministres del Japó i el Canadà van vestir roba esportiva clàssica,
però es van calçar amb botes, mentre que Helmut Khol no es va permetre cap extravagància. A la fotografia, Bül i Hillary Clinton, amb
el primer ministre holandès, Wim Kok, i el president de la Comissió
Europea i les seves esposes.

Tornen les protestes La dificultat de
perla urbanització
viure en un pis apte
Aiguaviva Park
per a discapacitats

La gestió de
Una bretolada
l'aeroport de Girona excessiva, però que
i els esforços inútils no ha d'espantar

Un centenar de parcel.listes
de la urbanització Aiguaviva
Park de Vidreres es va tomar a
manifestar ahir i pensa continuar fent-ho periòdicament. Els
parcel.listes no reconeixen la
Junta de Conservació i, malgrat
la mediació de diputats, el Síndic
de Greuges i de l'esforç per resoldre la qüestió, no s'arriba a cap
acord. El problema és sxoficientment complicat per no aconseguir treure'n l'entrellat, però és
evident que les parts hauran de
negociar, perquè les protestes
eternes tampoc no resoldran res.
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Comarques

Les persones que tenen discapacitats o minusvàlues físiques i
que no poden fer vida normal a
casa seva poden optar, a Girona,
per viure en una residència o en
un pis adaptat de Mifas. Aquesta opció última és la més sol.Ucitada, però aquest pis és l'únic
que hi ha a Girona. A l'habitatge, les persones que hi conviuen
fan un tipus de vida que és el
més similar al d'una família convencional. Llàstima que l'oferta
no pugui ser més àmpUa i no hi
hagi més gent que pugui viure
amb la màxima comoditat.

Diversos agents de viatges
estrangers, operadors habituals
de turisme à la Costa Brava,
han reclamat que la Gestió de
l'aeroport Girona-Costa Brava
impliqui les tres cambres de
comerç de la demarcació. Aquesta és una opinió assenyada de
professionals que coincideix amb
aUò que reclama la societat civü
i les institucions gironines des de
fa temps. Llàstima que, tal com
han anat les coses, no hi hagi
motious per a l'optimisme i
molts pensin que són esforços
lloables però inútüs.
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ESCOLA PROFESSIONAL D'HOSTESSES
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La Generalitat de Catalunya per mitjà de l'Institut Català de Noves
Professions atorga el diploma d'Auxiliars de Relacions Públiques
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Un suposat Grup Republicà i
Anticlerical va col·locar ahir tres
artefactes explosius de poca
potència la catedral de Barcelona. No va passar res, en bona
part gràcies a la mesura i el seny
de le spersones que eren a la seu
quan va ser desallotjada. És fàcü
relacionar el fet amb el pròxim
casament de la Infanta Cristina,
però, segons tots els indicis, es
tracta només d'una bretolada.
Desaforada, inoportuna i condemnable, però no ha d'espantar
ningú i ni crear tensions que íins
ara no hein existit.

n cap de setmana? Ca
barret! Un viaducte
que començà divendres passat al capvespre. Avui
tot just som a dilluns. Ja hem
«travessat l'Equador», però la
festa grossa; intensa, especial,
entranyable per als grans, formidable per als petits, serà a
nit closa.
Nit serena? Ennuvolada?
No ho sé pas, al moment d'escriure; però això sí: nit especial. Hi ha tantes excitacions, per Sant Joan, que no
sabem per on començar:
En primer lloc, foc. No el
foc manyagoi de la llar ordenada, sinó el foc violent de la
transgressió d'una nit màgica.
La crema d'andròmines, els
ninots xarucs i el salt mortal
de la mitjanit!
En segon lloc,fi^essa:l'espetec de coets, trons i corre-cames (seny, eh?), no és més que
l'espeterrelleig dels focs augmentant a u per mil decibels.
En tercer lloc, degustació
gastronòriíica: la coca remullada amb el xampany. Sigui de
massapà, de cabell d'àngel o
de fruita -la més típica-, la
coca de Sant Joan té l'intens
aroma del fum i el gust del
pinyó torrat.
En quart lloc, xefla: què
seria tot això, sense revetUa?
Sense globus de paper, confetti de colors, Uxunets intermitents? Música desfermada i
ballaruques a plaer?
En cinquè Uoc, concentració
per als qui fan la ratafia. Només reeixirà plenament si
saben escoltar les veus de la
terra, tan plenes de suggestions ancestrals.
CaUeu! Més enllà de l'edat,
el sexe, la raça o la cultura... la
Màgica Nit de Sant Joan ens
embolcalla a tots amb el do
subHm de la festa.
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