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MANUEL PIZARRO

La dos

LA FRASE
DEL DIA

«Hauríem fet una OPA sobre
La Caixa, però com que no té
accions no es pot fer»
President d’Endesa

LLETRES
SEBASTIÀ Roig

El miracle
de Cistella
es
icones
col·lectives,
quan no es
modernitzen, corren el perill d’acabar encarcarades
i perdre el seu encant.
Aquest pot ser un dels motius que ha dut Peter Jackson
a rodar un nou King Kong. Estic convençut que, a més dels
beneficis en marxandatge, l’obra de Jackson generarà una
onada d’interès i curiositat cap
al film original.
Amb les tradicions nadalenques passa una mica el mateix:
si no es posen al dia, es marceixen. Pensem en el caganer,
el personatge més simpàtic del
pessebre: ha deixat de ser un
pastor anònim per adoptar la
identitat de figures actuals o
mediàtiques. Això l’ha omplert
de nous significats irònics i positius.
L’Ajuntament de Barcelona,
per contra, ha associat el pobre
caganer al vandalisme i, en un
gest discutible, no l’ha volgut
incloure enguany en el seu pessebre de disseny, adduint que
el seu és un comportament incívic.
Siguem justos: a cap persona entenimentada, pel sol fet de
veure la silueta d’un pastor
anant de ventre, li vindrà el desig d’imitar-lo al mig de la plaça
de Sant Jaume.
En aquest sentit, és reconfortant saber que la gent de Cistella és molt més agosarada
que la de la capital catalana. En
el seu pessebre vivent, fixeuvos-hi, la Verge Maria rebrà l’anunciació via e-mail.
Ho trobo perfecte. I com
que la Verge té butlla divina, suposo que el seu correu electrònic no es deu penjar mai i no hi
poden entrar ni virus maliciosos, ni lladres de Vises, ni anuncis de Viagra o de pàgines porno. Un petit miracle que, sens
dubte, qualsevol ciutadà dels
nostres dies ha d’envejar-li.

L

dreu va mantenir amb un mosso
d’esquadra que assistia al dinar. El
Màgic va començar a fer broma
amb la companya del policia, sense saber a què es dedicava ell.
Quan ho va preguntar va haver
d’improvisar una sortida per evitar problemes.

EL CIRC I LA XIFRA
Secundino
Martín. El metge
gironí ha estat escollit per un estudi
mundial sobre les cervicals.

Cultura. S’excusa en el viatge a
Alexandria dient
que es tracta d’un
mandat parlamentari.

70
per cent de la població
espanyola és fumadora
involutària passiva

● L’agilitat de Narcís Deusedas. Ja vam dir ahir en aquesta
secció que una de les «víctimes»
del Màgic Andreu havia estat l’alcalde de Palau-saverdera, Narcís
Deusedas. Al polític altempordanès li va tocar participar en un
joc de mentalisme. El mag li va demanar que pensés amb un personatge, però que aquest no podia
ser Jordi Pujol, ni tampoc cap de
les persones que hi havia a la sala
en aquell moment. Andreu li va
preguntar a Deusedes: «Ha pensat ja el personatge?». La resposta
va ser que sí: «En Pujol», va afegir
ràpidament l’alcalde.

LA FOTO

TELEVISIÓ DE CATALUNYA

Una representació dels jugadors
del FC Barcelona, entre els
quals hi havia el gironí Damià,
van canviar, ahir, per un dia, les
botes de futbol per posar-se la

granota de pilot. Victor Valdés,
Ologuer i Gio, entre d’altres, van
rebre una classe de conducció i
van provar diversos fórmules en
un especial que emetrà TV3.

cap responsabilitat d’Unió ni ningú de la Generalitat va fer res especial per concedir cap mena de
curs d’ocupació a canvi de res del
senyor Pallerols».

aquesta aigua ajuda a regular el
nivell de colesterol, i se suma a
les recomanacions que ja han fet
altres cuiners prestigiosos com
Sergi Arola o Ramon Freixa.

● Salvador Gallego protagonitza l’anunci de Vichy Catalán. El president de la Federació
d’Associacions de Cuiners i Reposters d’Espanya, Salvador Gallego, és el protagonista de la
nova campanya de la marca gironina Vichy Catalán. El missatge que vol transmetre és que

● El Màgic Andreu pica l’ullet

Les declaracions de Josep Antoni Duran Lleida sobre l’arxiu judicial del cas Treball apareixen a
la pàgina web d’Unió Democràtica. Duran, que dilluns des de
Bilbao ja va dir que aquest era
un «acte de justícia», a la web del
seu partit afegeix que «no hi ha

LA PRIMITIVA

LOTTO 6/49
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DISSABTE, 10 DE DESEMBRE

DISSABTE, 10 DE DESEMBRE

DIMARTS, 13 DE DESEMBRE

Sorteig

8 / 10 / 21 / 37 / 39 / 44

10 / 12 / 13 / 29 / 31 / 38

Complementari 14 Reemborsament 3
6
0
3.133.565,72
5+c
0
26.092,23
5
6
1.438,65
4
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62,32
3
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9,59

Complementari 1 Reemborsament 0
6
0
POT
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5
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4
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34,64
3
150.252
4,00

DIMECRES, 7 DE DESEMBRE

ONCE

Dimarts, 13 de desembre
Dilluns, 12 de desembre
Diumenge, 11 de desembre
Dissabte, 10 de desembre
Divendres, 9 de desembre
Dijous, 8 de desembre
Dimecres, 7 de desembre

2 / 6 / 10 / 18 / 28 / 34

Dimarts, 13 de desembre

Complementari 48 Reemborsament 34
6
0
3.090.373,93
5+c
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17.460,32
5
1
8.194,96
4
331
49,51
3
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Dilluns, 12 de desembre

60451 (015)

Diumenge, 11 de desembre

47463 (046)

Divendres, 9 de desembre

14292 (057)

Els jugadors del
Barça fan de
pilots per un dia
LA FINESTRA
El cas Treball
apareix a la
pàgina web d’Unió

a Diari de Girona. En el seu estil habitual, el popular Màgic Andreu va ser l’encarregat d’animar
la inauguració del nou espai El
Molí de l’Empordà, situat al Far.
En dues ocasions, el mag va fer
referència al Diari de Girona.
Una va ser en un diàleg que An-

● El fiscal es porta bé amb el
cunyat. El fiscal Juan José Begué
intervé aquesta setmana en el judici per aclarir la responsabilitat
penal de Francisco Garcia, l’acusat de matar la seva dona a Palafrugell. Durant un interrogatori a
la germana de la víctima el fiscal
li va preguntar quina relació tenia
amb l’acusat; «relació de cunyats»
va dir ella. El fiscal va demanar un
aclariment «això què vol dir? a vegades amb els cunyats només hi
parlem en un dinar de Nadal».
Acte seguit va precisar «no és que
parli a títol personal».
● Monguilod s’hidrata bé. En
el mateix judici també hi intervé
el lletrat gironí Carles Monguilod.
Ahir durant un interrogatori Monguilod va demanar permís al magistrat Jose Antonio Soria per poder sortir de la sala ni que fos durant un minut. Ho va justificar convenientment; «he comès la planxa
de beure’m quatre gots d’aigua».
● Culpables virtuals. El debat
obert a Platja d’Aro per la desaparició momentània de la web administrativa ha fet que els suposats culpables anessin acusant a
tercers sense que ningú accepti
que si la web no està en servei és
per culpa de tots. El consistori es
queixa que Mifas el va deixar
«penjat», i la Fundació afirma que
l’Ajuntament els va fer fora. Ara
només queda culpar Bill Gates.

Loteries
4 / 27 / 37 / 39 / 41 / 44
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GORDO, DISSABTE 10 DESEMBRE

21 / 32 / 48 / 53 / 54
Núm. Clau (Reemborsament) 0
5+1
0
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0
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Dijous, 8 de desembre
Dimecres, 7 de desembre

festiu

festiu
78885 (007)

EUROMILLONES
Núm. premiat

936
475
916
455
866
234
476

SUPER 10
DIMARTS, 13 DE DESEMBRE

1 / 3 / 4 / 7 / 8 / 10 / 14 / 18 / 22
/ 27 / 35 / 36 / 41 / 42 / 49 / 52 /
53 / 55 / 57 / 65 /
Diana: 22

DIVENDRES, 9 DE DESEMBRE
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2+2

60.244
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