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Sebastià Roig
«El rebombori provocat per
algun barbarisme a la lletra
del ‘hit’, tampoc no l’he acabat
d’entendre. Els barbarismes
són un recurs magnífic»
omés fa vuit dies que Milionària penja a YouTube
i, trà trà, ja s’acosta als vuit
milions de visualitzacions!
Rosalía demostra que, cantant en català, també pots obtenir un èxit global;
una proesa que hem d’agrair-li, perquè poques cançons arriben a transcendir el nostre domini lingüístic. Sí:
tenim L’estaca, el Fum, fum, fum,
l’himne del Barça... però això, un salt
tan supersònic, és digne dels rècords
Guinness.
M’ha sobtat, això sí, que alguns articulistes s’hagin qüestionat la catalanitat de Milionària, sobretot perquè la
lletra connecta, de forma paròdica,
amb el tòpic tan rebregat de «la pela
és la pela», amb aquell fil cobdiciós
que podem estirar des dels febrosos
dies de Narcís Oller fins a l’actualitat.
Perquè, siguem sincers, ningú hauria trobat estrany que al videoclip hi
fessin un cameo Fèlix Millet i Jordi
Montull. O Javier de la Rosa i Jordi
Pujol pare. O Jordi Pujol fill i Vicky
Álvarez. O Gala i Salvador Dalí...
Qualsevol d’ells hauria pogut corejar
«Només vull veure bitllets de cent»
amb un afany natural, desmesurat,
patriòtic i entendridor.
El rebombori provocat per algun
barbarisme a la lletra del hit tampoc
no l’he acabat d’entendre. Els barbarismes són un recurs magnífic. Pau
Riba i Sisa, per parlar de dos artistes
superreconsagrats, n’utilitzaven sovint. I no passava ben bé res, oi?
Suposo que la gent que s’ha queixat del «cumpleanys» no té xarxes socials. O que, encara pitjor, no deu llegir mai en català. Pobrissons... El dia
que ensopeguin amb el llibre d’algun
dels nostres prestidigitadors idiomàtics més agosarats el cervell els farà
patapuf. Fucking books, man.

N

LA FOTO DEL DIA
ACN

AL TWITTER
LLORENÇ PLANAGUMÀ
@olloren

«A Olot una
emergència
climàtica passa per
solucionar els
problemes de trànsit
del vial Sant Jordi i
no fer una variant
2+2 del segle passat.
Reptes del segle XXI
perfectament
possibles amb
polítiques valentes i
innovadores»
JAUME
@jaume81501263

«Al nord de la Costa
Brava trobaràs una
de les grans
meravelles naturals
de les comarques
gironines: el Parc
Natural del Cap de
Creus. És un
conjunt de paratges
q es faran un bon
lloc en la teva
memòria. No
oblidaràs les vistes
del litoral salvatge, i
cales amagades»

Ulleres de realitat virtual per a infants hospitalitzats al Parc Taulí

 L’hospital Parc Taulí de Sabadell ha començat a utilitzar ulleres de realitat virtual entre els pacients ingressats a la planta
de Pediatria. La iniciativa sorgeix d’un projecte de final de grau d’una alumna de l’Escola Superior de Disseny Industrial de Sabadell, i té com a objectiu que els nens visquin de forma més distreta els dies d’hospitalització gràcies a viatges virtuals o sessions de risoteràpia. El director del Servei de Cirurgia Pediàtrica ha assegurat que l’ús de les ulleres aporta múltiples beneficis
als infants intervinguts quirúrgicament: «Es redueix l’estrès dels pacients, que desconnecten de la seva hospitalització».
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JORDI SERRACANT
@JordiSerracant

«Ara que fa calor i la
gent va espitregada
pel carrer, constato
que pertanyo al
reduït grup de paios
de més de quaranta
anys que no du cap
tatuatge»

AJ. SALT

perquè amb el pas del temps s’han fet
malbé. Segons asseguren des de l’entitat, el que han fet és canviar els plafons
plastificats que estaven malmesos ja
que estaven al carrer per estelades i llaços grocs. Hi havia plafons dedicats als
polítics independentistes presos i els
polítics que han marxat a l’estranger.

NOVES TECNOLOGIES
EL WEB DE MIFAS AFEGEIX UNA ICONA
DE CONTACTE DE WHATSAPP
L’associació Mifas, que recentment ha emprès una renovació de
la seva imatge corporativa, ha fet un pas
més en la seva modernització i ha afegit
al seu web la possibilitat de contactar a
traves de Whatsapp. Si es clica sobre la
icona, situada a la part inferior dreta,
s’obre una conversa a l’estil d’aquesta
xarxa social on es poden escriure missatges a l’entitat.



GIRONA
CANVI DE SÍMBOLS
INDEPENDENTISTES A LA PLAÇA
DEL VI PEL PAS DEL TEMPS
L’ANC ha canviat els símbols independentistes de la plaça del Vi



ANIVERSARI
UNA ÀVIA CELEBRA
ELS CENT ANYS A SALT
Francisca Vilalta, nascuda a les
Planes d’Hostoles i actual resident a Salt, ha celebrat el seu centenari.
L’alcalde saltenc, Jordi Viñas, i la regidora de Gent Gran, Isabel Alberch, van lliurar-li un ram de flors. Així mateix, el batlle de les Planes d’Hostoles, Eduard Llorà, va entregar-li una medalla.



