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La dos
LLETRES

A TRAVÉS
DEL MIRALL
«Pocs mortals poden presumir
de tenir un àngel de la guarda
que t’ajuda a aparcar»
ewis Carroll va escriure les
dues novel·les d’Alícia basant-se en una persona
real: l’alegre Alicia Liddell.
Aquesta noieta li va inspirar un univers absurd i capgirat, poblat per conills enjaquetats, ocells dodos, erugues que fumen psicòtrops i reines de
cors molt irascibles.
Qui sap si tots aquests altres personatges esbojarrats (com aquell barreter que celebrava els no-aniversaris),
estaven basats en gent que també havia existit. Perquè suposo que en el
món quotidià de Carroll, com en el
nostre, hi vivien persones que actuaven al marge de qualsevol lògica.
Fixem-nos en Jorge Fernández
Díaz. No sé quin barret li quedaria bé
al nostre ministre en funcions, però si
Carroll ressuscités, segur que l’aproﬁtaria per incloure’l en algun racó d’Alícia. Pocs mortals poden presumir de
tenir un àngel de la guarda, anomenat
Marcelo, que t’ajuda a aparcar. Em
puc imaginar el somriure felí del serafí, refulgint de nits al dormitori del ministre, amb la mateixa luminescència
abissal d’aquelles verges de plàstic
comprades a Lorda.
Tots aquells que consideraven un
símptoma d’alienació les visions angelicals del ministre s’hauran quedat
satisfets en conèixer les seves últimes
declaracions, on blasmava contra
unes suposades conspiracions judicials contra el PP. Unes queixes força
esquizofrèniques i delirants, sobretot
si les comparem amb què havia dit ell
mateix quan els jutges investigaven
altres partits. Pot ser que a Fernández
Díaz, cada cop que posa el seu partit
al davant del mirall, no li agradi gens
el que veu. I per això s’escarrassa a travessar-lo a cop de
declaració. Sense importarli la irracionalitat de les
seves paraules.

L

Sebastià Roig

AL TWITTER

LA FOTO DEL DIA
EFE/RAFA ALCAIDE

SÍLVIA PANEQUE
PORTAVEU DEL PSC DE GIRONA

@SilviaPaneque

«Fantàstics aquest
imants/barrets que
fan els usuaris/es
de @GrupMifas.
Pots trobar-los a les
oficines de
#Girona»
JOAQUIM NADAL
EXALCALDE DE GIRONA

@quimnadal

«Han passat molts
anys i l'espectre del
cop d'estat és ja
lluny de l'imaginari
col·lectiu, però el
23-F hauria de ser
dia de les llibertats.»
RAFA GARRIDO
PERIODISTA

@rafagarridov

«Per què es
remarca que els
sindicats tenen
connexió amb
partits d'esquerres i
mai que els grans
directius les tenen
amb la dreta?
#reflexió»

Injecten insecticida als pins per combatre processionària
 Un operari de l'empresa cordovesa Fertinyect injecta al tronc d'un pi l'insecticida per combatre la plaga de la processionària, una eruga comuna fàcilment localitzable en parcs, jardins i en el camp i que pot provocar en els éssers vius reaccionis
al·lèrgiques o erupcions greus, per la qual cosa experts d'aquesta empresa recomanen «vacunar» les pinedes.

LA FINESTRA
TAPI CARRERAS

CEL
@Cel_Mu

«Al costat de cada
aparell del #MWC
haurien d’indicar-hi
el preu i la xifra de
vides africanes
emprades, i
assassinades, pel
#coltan.»

EFE/MARTIN GERTEN

En ocasions, els animals intenten
treure el menjar posant el cap a les
bosses i fins i tot colpejant i envestint les persones que hi a a la zona.
Hi ha excursionistes que acaben marxant del cim abans d'hora cansats de
la insistència del boc i la cabra.

UNIVERSITAT
LA GARROTXA
UN BOC I UNA CABRA ENVESTEIXEN ELS EXCURSIONISTES
DEL PUIGSACALM
Els excursionistes que últimament pugen al Puigsacalm
(1.515 metres d'alçada) es troben
una parella d'animals que els fa anar
de bòlit. Es tracta d'un boc i una cabra que busquen el menjar que els
caus als excursionistes, com ara engrunes de pa dels entrepans o que
aquests els hi llancen. De fet, són ja
habituals del cim de la Vall d'en Bas.



L’EXRECTOR JOSEP MARIA NADAL
CEDEIX EL SEU FONS DOCUMENTAL A LA BIBLIOTECA DE LA UDG
L’exrector de la UdG Josep Maria Nadal lliurarà el seu fons
documental a la Biblioteca Ferrater
Mora de la UdG, que se sumarà als
nombrosos fons especials que conserva la institició, entre ells el del
propi Ferrater Mora. L’acte de recepció es farà el divendres, 11 de març
(10h) en el decurs d’un acte que
comptarà amb la participació de Gemma Rigau, Xavier Pla, Francesc Roca i
el mateis Josep M. Nadal.



GASTRONOMIA
MARS RETIRA LES BARRETES DE
XOCOLATA A 55 PAÏSOS
El gegant nord-americà de l'alimentació Mars ha retirat del
mercat a 55 països productes de diverses de les seves marques després
que una clienta a Alemanya trobés
un tros de plàstic de mig centímetre
en una barreta de xocolata, un error
que té el seu origen en una fàbrica
d'Holanda. A la foto, presa ahir a Alemanya, una barreta de Mars.



