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ROBERT PROSINECKI

La dos

LA FRASE

«Em ve de gust fumar
després de marcar un gol»

DEL DIA
Futbolista

TORSIMANY
JOAN Carreres i Péra

Melic
del món
riol Pi de
Cabanyes,
un escriptor
que estigué un
temps al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, ens
ofereix un nou llibre. Tan curiós
i singular com el títol que porta:
L’Empordà, el melic del món. El
subtítol és més explícit: De Josep
M. Sert a Ferran Adrià, passant
per la «gauche divine». Amè i variat, ens dóna una considerable
quantitat d’informació. De primera mà.
Una ràpida ullada ens hi enganxa de seguida. I ens convida
a fer-ne una plàcida lectura a la
platja mentre experimentem la
besada del sol i el fresseig de la
mar. Dens, variat, específic i universal és el gruix humà dels personatges que han passat per
aquesta llenca de terra. Els
noms us són familiars i a moments us semblarà que els veieu
passar pel carrer.
Oriol Pi de Cabanyes (Vilanova i la Geltrú, 1950) és un enamorat de l’Empordà. I de Girona. El seu llançament a la palestra literària fou a través del Prudenci Bertrana (1972) amb la novel·la Oferiu flors als rebels que
fracassaren. Tenia 22 anys. Ara
amb L’Empordà, el melic del món
ultrapassa la trentena de títols
publicats.
Poble a poble, l’autor ressegueix els pobles del litoral empordanès. Del cap de Tossa –on
podeu copsar, ja, els embats de
la tramuntana– fins a Porbou.
Com aquell qui diu, d’Ava Gardner a Walter Benjamin. No es
tracta, òbviament, d’una descripció geogràfica. No és un
«Viatge per la Costa Brava» convencional sinó –com afirma l’autor a la contraportada del llibre–,
d’un viatge en l’espai i alhora
d’un viatge en el temps a la descoberta dels llocs i de la gent de
l’Empordà com a centre de creativitat.

ti com a tal. I la segona, quan convocarà eleccions el president de la
Generalitat.

EL CIRC I LA XIFRA
Aigua de Sant
Aniol. Ha rebut
un premi internacional per la qualitat del producte.

Ajuntament de
Breda. Haurà de
justificar la puntuació donada en l’adjudicació del servei de l’aigua.
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● Desconfia Montilla de Mara-

milions d’euros ha aportat el
banc europeu d’inversió per
al TAV Madrid- la Jonquera.

LA FOTO

O

gall? És només una suposició basada en el fet que el ministre Montilla ha de repetir en diverses ocasions que Maragall «s’ha compromés» a convocar eleccions abans
de final d’any.
● Armangué proclama president de la Cambra Espadalé.
Tothom sap que l’olotí Domènec
Espadalé serà el pròxim president
de la Cambra de Comerç de Girona, però el ple encara no l’ha elegit i s’han de guardar les formes.
Per això, Espadalé va matisar durant el dinar amb Montilla la presentació que li va fer Joan Armangué proclamant-lo ja president de la Cambra.
● Duran torna a esquivar un

PIOTR POLAK/EFE

La imatge recull el moment en
què investigadors de la policia
polonesa excaven el jardí de
casa d’un sospitós d’haver atropellat mortalment un home de

27 anys. El conductor fugitiu va
fer un forat al pati de casa per enterrar el cotxe i l’endemà al matí
se’n va comprar un d’igual. Malgrat tot l’esforç, l’han enxampat.

Maragall llegeix
els diaris a la tarda

matí). Després va afegir que té
per costum llegir-los a la tarda
per no deixar-se influir pel que
publicaven.

nunciat per Armangué un any
abans...i introduït en el dinar
amb la mirada posada d’aquí a
un any.

Així ho va explicar ahir responent una pregunta de Luis del
Olmo en el programa Protagonistas. El periodista el va interrogar sobre una informació del
diari ABC segons la qual un sector crític del PSC demanava el no
a l’Estatut. Maragall va dir que
ho desconeixia perquè no havia
llegit els diaris (eren les nou del

● Armangué aprofita un acte
de Montilla. Els prop de doscents empresaris convidats a un
dinar-col·loqui amb el ministre
d’Indústria, José Montilla, es varen trobar davant del seu plat un
llibret de l’alcalde de Figueres,
Joan Armangué, amb el títol Una
mirada al futur de la ciutat. Era
la publicació d’un discurs pro-

● Doble pregunta d’un exalcalde CiU que aposta pel no.
Aquesta setmana han sortit tres
exalcaldes de CiU defensant el
no a l’Estatut. Un d’ells, l’empresari figuerenc, Miquel Esteba i
Caireta, va formular dues preguntes al ministre Montilla. La
primera, què entén per catalanista, ja que Montilla s’ha defini-

LA PRIMITIVA

LOTTO 6/49

BONOLOTO

TRIO

DIJOUS, 15 DE JUNY

DIMECRES, 14 DE JUNY

DIMECRES, 14 DE JUNY

Sorteig

16 / 18 / 20 / 31 / 37 / 47

1 / 3 / 12 / 23 / 34 / 43

Complementari 42 Reemborsament 0 Jòquer 355305
6
0
2.238.000,00
5+c
0
15.817,15
5
4
1.970,71
4
261
60,40
3
4660
10,14

Complementari 36 Reemborsament 1
6
0
4.646.827,33
5+c
3
99.055,14
5
217
684,71
4
11.233
20,94
3
161.699
4,00

Dijous, 15 de juny
Dimecres,14 de juny
Dimarts, 13 de juny
Dilluns, 12 de juny
Diumenge, 11 de juny
Dissabte, 10 de juny
Divendres, 9 de juny

DISSABTE, 10 DE JUNY

ONCE

1 / 5 / 6 / 13 / 36 / 40

Dijous, 15 de juny

72446

Dimecres, 14 de juny

43500

Dimarts, 13 de juny

82693

Mata un home,
fuig i enterra el
cotxe al jardí
LA FINESTRA

acte a Girona. És habitual que,
per direrents circumstàncies, la
majoria per malaltia, Duran i Lleida suspengui a última hora la seva
presència en actes celebrats a la
demarcació de Girona. Ni tan sols
va assistir als del 75è aniversari
del seu partit. Dimecres també
havia de participar, al costat d’Artur Mas, en el míting central de
CiU i tampoc hi va assistir. En
aquesta ocasió, l’absència estava
justificada, ja que ell ostentava la
representació de CiU en l’acte
conjunt amb el PSC a Barcelona.
● Una cadira de rodes molt
mal posada a Girona. El col·lectiu Mifas s’havia queixat per la
presència d’una caidra de rodes
penjant de la façana d’un edifici de
la zona de l’Avellaneda, a Girona.
El col·lectiu de discapacitats considera que la cadira amb un maniquí a sobre feria sensibilitats.
Presumtament l’havien col·locat
uns particulars. A més, era molt
visible ja que es tracta d’un dels
vials d’entrada a la ciutat. Ahir, finalment, aquesta cadira, i per tant
el mal gust, va desaparèixer.
● Un obelisc a Santa Coloma.

Per unes hores la capital de la Selva va emular la capital dels Estats
Units, Washington, amb un llarg
obelisc que coronava el centre de
la població. La diferència és que a
Santa Coloma la llarga columna
que s’enfilava cap al cel no era altra cosa que el pal d’una grua.

Loteries
3 / 5 / 10 / 13 / 25 / 43
Complementari 16 Reemborsament 5
6
1
5.491.255,25
5+c
11
34.118,00
5
698
1.075,35
4
36.063
31,22
3
547.395
8,00

EL GORDO. DISSABTE, 10 DE JUNY

9 / 10 / 11 / 21 / 53
Núm. Clau (Reemborsament) 7
5+1
0 16.291.487,46
5+0
1
315.054,00
4+1
38
1.507,44
4+0
319
209,50
3+1
2.321
32,91
3+0
16.084
15,43
2+1
37.956
5,03
2+0
260.461
3,00
0+1
633.853
1,50

Complementari 7 Reemborsament 8 Jòquer 962351
6
0
2.153.000,00
5+c
0
7.934,30
5
6
1.322,38
4
289
54,90
3
6.145
7,74
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Dilluns, 12 de juny

79419

Diumenge, 11 de juny

92817 (027)

Divendres, 9 de juny

35529 (109)

EUROMILLONES
Núm. premiat

907
072
688
266
461
113
589

SÚPER 10
DIJOUS, 15 DE JUNY

09 / 11 / 14 / 16 / 17 / 25 / 26 /
30 / 34 / 39 / 44 / 49 / 51 / 53 /
57 / 60 / 61 / 65 / 66 / 68
Diana: 68

DIVENDRES, 9 DE JUNY

3 / 12 / 15 / 34 / 39
Estrelles 4 / 6
5+2

0

0

5+1
5+0

9
8

268.609,02
85.755,25

4+2

116

4.224,40

4+1
4+0

1.418
2.370

230,39
96,49

3+2

5.446

59,99

3+1
2+2

64.911
72.578

25,67
19,81

3+0

107.098

14,34

1+2
2+1

363.887
883.155

9,07
8,88

