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Dos diputats gironins, a la ronda de converses de Mayor Oreja
Dos dels deu parlamentaris gironins (uii d'ells, Joan Puigcercós, per Barcelona) que estan presents a les Gorts
espanyoles hauran passat per les dependències d'Interior en la ronda de converses que ha iniciat el ministre
Jaime Màyor Oreja. El senador Salvador Capdevila va acompanyar ahir èl portaveu d'Unió Democràtica, Ma^
nuel Silva, i avui correspondrà el tòrií al ripollenç Joan Puigcercós, çoin a diputat d'ERÇ. ERC ha comunicat
que hi assistirà «per cortesia» donat el seu desacord amb ds pvmts consensuats per PP i PSÒE.

Monturiol,6
1figuerencFrancesc Calvet, exregidor de Cultura, sempre duia un
clauer amb un pa de crostó. Era
una manera d'exterioritzar el seu
entusiasme per Dalí. L'orgull de
Clalvet no era un cas aïllat. Molts
figuerencs hem estat abduïts per
l'obra i les facècies del pintor. En
això, no ens diferenciem gens
dels japonesos.
"
Joan Armangué manté la teoria que, encara avuii ima gran
part de la població gira l'esquena al pintor. No ho crec. Els «bninets» -tots els qui és queixaven
quan, en vida de l'artistaj van
penjar una placai commemorativa a la seva casa natal— han quedat silenciats per l'evidència. Hi
haurà gent a qui no agradi la seva
pintiua, és cert, però ningií no
s'atreviria a discutir-nè la importància.
D'alguna manera, en Dalí hi
ha concentrada tota l'essència del
segle vint. El millor i el pitjor. La
seva ideologia, com en el cas de
Pla, ens pot fer tòrcer el ganyot.
Però la seva obra, igual que la de
l'hpmenàs de Palafrugell, segueix
uiia trajectòria coherent i,,tot sovint, ratlla la perfecció;
Divendres, llAjuntament de
Figueres va'ànunciar la compra
de tota la casanatàl del piiitor,
al carrer Monttiriol, '6. Es una~
notícia ésplèndidaJ^Descomimàlt
Estic per agafar Aritíaiigiiè.en'filar-me'l ajGOlliiííer-liífer una
volta sencera'a la Rüinbla! L'èxit d'aquesta compra ha de ser
celebrat per totes les formacions
polítiques, culturals i econòmiques de la ciutat. Com ho va ser,
en el seu moment, la compra de
la Torre de Gorgot per Marià
Lorca, qui la va oferir després a
Dalí;
Aprofitant el 2004 que s'açós-;
ta. Figueres hauria d'apostar definitivament pel seu renaixement
cultural. Hauria de recuperar
l'ésperit inquiet, aquell que posseïa durant les primeres dècades
del segle passat. Dalí tenia un talent fora de mida, és cert. Però
en els seus anys de formació^ es
va trobar amb im seguit de persones i entitats que él van encarrilar. Aquest teixit social, aquest
biotip tan estimulant, s'ha d'anar sargint, perquè faci de revulsiu a les generacions que arriben.
,
PRIMITIVA

• Repartidors infractors. Els
subministradors de les botigues
. que es ti-oben al oirrer del Carme de Girona no respecten el
carril bicL Qualsevol dia al matí
és possible trobar una íiirgoneta repartidora aparcada amb els
quatre intermitents i bloquejant
d pas de les biddetès, a les quals
ho els queda més remei que ènyaieF carril destinat als conductors.
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Putin fa una exhibició de judo
D Oblidada ja la tragèdia del: submari hudeaf, d
president rus, Vladimir Putin, va aprofitar ahir
la seva estada al Japó per p^rtidpar en ima exhibidó de judo (a la fotografia), esport del qiul és
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Manté l'aeropórt de Girona deixat de la
mà de Déu i toma a donar llargues sobre la remodelació prevista.

• Molt de Castelló. Tot i qiie la
temporada fiitbolístíca té una durada de nou mesos. Figueres i Castelló s'hauran enfrontat tres vegades en només deu dies, èntre.LligaiCopa.
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Aèna,

grament en euskera, va dedicar la
setmana passada un programa d'una'hora i quart a la vida de Lluís
Companys, mentre que a TV3,
l'homenatge a l'exprésident català
va passar gairebé desapercebut
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«La integració social vertadera és poder passar desapercebut», ha dit en un
discurs innovador i carent de tòpics.

• ETB i TV3. La priïnera cadena
d'Euskal Telebista, que emet íiite-

LOTTO

un consumat éspedafista. Putin ha heretat de Boris Eitsin l'afany exhibidorústa. El president rus,
en l'apartat diplomàtic, no va cedir a la^etidó nipona de recuperar les illes Kuriles.
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milions de pessetes de t>enefici ha
obtingut Cepsa el primer semestre
de l'any, un 65% més.
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'Rodríguez Zàpaterp va guanyar amb Fajuide la
ruleta, elpanell del vent i també
perlademtxràda del partit".
Rodrfguez Ibana, president d'Extremadura

als Estats Units, èl gironí Ramon
RoAÓra, arran de l'insult del can^
didat repubhcà a im periodista, s

• Bush i Van Gaal. Què tenen en comú George Bush Jr. i
Louis Van Gaal? En prindpi res,
tot i la comparació que va efectuar ahir el corresponsal de TV3
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• A Girona no tothom ps^a.
a lès zones blaves. Tot i que
cada vegada n'hi h* més -rahif
es pintaven en un traín fíns ara
gratuït d d carrer Joan Màragall—, un redactor d'aquest diari va poder comprovar ahir que
no tothom necessita pagar el tiquet de. regulació horària a les
zones blaves de Girona. Durant
bona part del matí, a la plaça
Catalunya, va estar-hi estacionat ün vehicle que duia al parabrisa un paperet escrit amb
bolígraf on es Uegia la inscripció: «Treballo a l'Ajímtament.
Sóc de Giròpark». Ningú el va
multar.
;

POT ACUMULAT: - PTA

Complemèntari:21
Reemborsament: 1

LAXIFRA

d La passió pel futbol i pels colors arriba a provocar en molts
casos situacions curioses entre
veins. Al barri de Santa Eugènia
de Girona, en la cruïlla entre
el carrer Agudes i el passeig d'Olot, dos veïns han decidit exhibir púbUcamerit la seva afíció
pel seu equip de futbol i mostrar, de passada, al seu yèi la seva
enemistat. En un àtic d seu propietari hi hà .penjat una,bandera dèlBar^ mentre quCal'àtic de la cantonada, oposada hi
ha una bandera dd Madrid -^-tótes dues una inica descolorides.
El que no sabem és qui và penjai- priïner la bandera. ni quin
dels dos es va prendre pitjor que:
el seu propi veí sigui de l'equip
rival de tota la vida.:
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