
Ismael Martínez surt a respirar una mica d'aire fresc des del forat de sota terra que utilitza, com centenars més d’immigrants expulsats dels
Estats Units, per protegir-se de les inclemències, dels delinqüents i de la policia de la ciutat fronterera mexicana de Tijuana. 
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’hi ha que són graciosos i d’altres
que cauen en gràcia. Entre
aquests segons hi ha Xavier Bru
de Sala, a qui el conseller de Cul-

tura, Ferran Mascarell, ha decidit pagar ni
més ni menys que 123.000 euros per comis-
sariar l’Any Espriu. Perdó, els 18 mesos que
durarà la feina que és, precisament, el mo-
tiu que esgrimeixen per justificar aquesta
indecent morterada. Pitjo el conversor

d’euros perquè faci més mal: 123.000 euros
són més de vint milions de les antigues pes-
setes. O sigui, quasi 7.000 euros al mes  per
un contracte negociat: ni concurs públic, ni
res, en un moment en què els filtres per ga-
rantir la màxima transparència haurien de
ser sagrats. Això, a més, quan l’augment de
l’IVA ofega el sector i tots els pressupostos
públics, cultura inclosa, s’aprimen sense
necessitat de fer cap dieta miraculosa. Això,

a més, quan el mateix Mascarell presenta
plans de xoc per rescatar el sector cultural
de la crisi provocada, precisament, per l’in-
crement de l’IVA i l’efecte «devastador so-
bre el consum cultural, que supera totes les
previsions». L’Any Espriu costarà entre 1
milió i 1 milió i mig d’euros i recordo que
l’Any Amat-Piniella té un pressupost d’uns
11.000 euros, que, posats a fer sumes (per-
dó, restes), no arriba ni a pagar dos mesos
de feina (tot inclòs) de Bru de Sala. Se m’a-
cudeixen uns quants adjectius a part d’im-
moral, vergonyós i escandalós per a una
patètica estafa legal de l’establishment pú-
blic. Espriu no en té cap culpa però d’altres
la tenen tota. I cobren!
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Homes talp a la frontera de Mèxic L’estirabot

«Oriol Pujol no ha
de plegar mentre
sigui imputat,
perquè imputat
vol dir que hi ha
algun indici. No

està acusat, no hi ha una
acusació». I a més a més, un pacte és
un pacte.

ORIOL JUNQUERAS
PRESIDENT D’ERC

UNA PIULADORA EFICIENT
La directora de la Institució de
les Lletres Catalanes, Laura Bor-

ràs, ha demostrat tenir una capacitat
espectacular per fer piulades al Twit-
ter. Va ser a la presentació, dilluns a
Manresa, dels actes a la Catalunya
Central del Dia Muncial de la Poesia,
que se celebra avui. No és pas que s’a-
vorrís amb els parlaments dels altres,
sinó al contrari. Com que eren tants a
parlar, quan ella va haver acabat, va
decidir informar instantàniament del
que deien els altres pel Twitter.



Fil per randa

RAS I CRU
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La via Masana

marcmarce@regio7.cat

urant gairebé tot di-
marts, Oriol Pujol va se-
guir el camí obert di-
lluns per Agustí Masa-

na, el regidor de Sant Fruitós que va
ser enxampat doblant la taxa d’alco-
holèmia permesa i va cometre la im-
prudència d’involucrar en l’afer la
Policia Local que estava sota les se-
ves ordres. Com ell, Pujol va delegar
funcions però es va quedar a la cadi-
ra tot considerant que la cadira és
seva. I així va ser durant tot el dia,
fins al vespre, quan, amb una sor-
prenent nocturnitat clandestina,
Masana va fer el que la gent espera-
va d’ell i, sobretot, de Pujol; va dimi-
tir sense pal·liatius. En aquestes pà-
gines ho explica: la situació l’ha des-
bordat. Lògic: el país està desbordat
de tot: de misèria, d’indignació i de
ganes que passin coses. Ell ha tardat
24 hores a entendre-ho, però ho ha
entès. I ha respost amb dignitat.
Massa càstig per a tan poc pecat? Se-
gurament. Però la política, avui, és
així. Cruel i excessiva com la crisi.
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COVA DE SANT IGNASI El projecte de renovació de la Casa
d’Espiritualitat Internacional i en el futur del santuari de la Cova serviran per
rellançar aquests equipaments a tot el món. A més a més, s’ha fet amb el cop
de sort que coincideix amb el nomenament del primer sant pare jesuïta. 

L’ESTRELLA

L’ECORAIL DEL CARDENER El projecte va néixer com
una possibilitat de futur, però sense l’empenta necessària per popularitzar-lo. El
valor de l’originalitat s’ha diluït en un projecte massa prim que la ventada de la
crisi ha fet desaparèixer. I sobta la covardia per trobar-ne els responsables.

L’ESTRELLAT

CENTRE DE JARDINERIA
VINE A LA FESTA DE PRIMAVERA I TINDRÀS UN REGAL

El dia 23 a la tarda i el 24 al matí.
Apunta't al taller de bonsais (plaçes limitades)

� SERVEI TELEFLORA
� RAMS I CENTRES NATURAL
� SUPLEMENTS I DECORACIÓ PER LA TEVA LLAR
� DISPOSEM DE 12000 m2 AL TEU SERVEI

www.viverserra.net

Tambè estem a:
Floristeria Serra

973480809
Solsona

Floristeria Serra
938692004
Cardona

Ens trobaràs a:
Bda. Viladordis

Camí de Viladorada, 19
08243 Manresa

Tel. 93 874 19 38


