
Vista de l'escultura Niu III dilluns al capvespre al parc National Arboretum, a Canberra (Austràlia). El parc National Arboretum va ser creat després
que l'àrea va ser afectada durant els incendis forestals de 2003 i ha estat inaugurat oficialment al febrer del 2013
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JOSEP ALABERN director gerent d’Aigües de
Manresa. L’empresa municipal ha inaugurat oficialment les
noves oficines d’atenció al públic, situades a les Escodines.
Una acció en la direcció de dotar de vida el nucli antic.

L’ESTRELLA

JOSÉ MOURINHO. Entrenador del  Madrid.
El portuguès deixarà l’equip blanc a final de temporada amb
una collita ben magra de títols, tenint en compte els diners
que ha costat i els maldecaps que ha provocat.

L’ESTRELLAT

l final de Mourinho al Madrid tan-
ca una de les pàgines més exem-
plificants del futbol espanyol entès
com a espectacle. Mourinho és

controvertit no per les seves irrellevants deci-
sions esportives sinó per ser un personatge de
màxims. Un perfil molt apropiat en aquests
temps de la veritat a 140 caràcters i de l’ascens
dels eslògans com a succedani dels sistemes.
Mourinho és carn d’estudi sobre la promoció

de l’immediat que fa soroll en detriment de tota
la resta. Una admissió que és més valuós un
míssil de curt abast que una defensa antiaèria.
Millor la guerra que l’amor, l’atac (dialèctic) que
la defensa. En la calma, Mourinho hauria estat
un acudit; avui és un símptoma de com de fo-
tudes estan les coses. Amb l’ex del Madrid s’ha
exalçat el mal humor, la supèrbia, la indigència
d’arguments, el culte a l’ego, el continent en de-
triment del contingut, la ràbia com a especta-

cle, l’autoritat com a despotisme, la imatge més
que les paraules. Tot un catàleg de supervivèn-
cia lumpen per als dies que ens ha tocat viure.
Recordo el Mourinho del Barça, una mala cò-
pia del seu superior, abocat per l’entorn a l’irri-
tant paper de traductor. Mou era llavors el de-
corat del somriure de Robson, l’eco dels crits de
Van Gaal. En marxar del Barça, clamava ven-
jança per la ignomínia. Després va retornar
com una bèstia amb ganes de sang blaugrana.
L’aprenent havia après brillants trucs de màgia
a mig Europa i volia el reconeixement dels que
n’havien fet broma. I va omplir l’escenari d’ar-
mes de destrucció massiva. Hi havia algú així al
cinema: el fan malcriat i obsessiu d’Els Incre-
ïbles. Incrediboy, n’hi deien. Clavat a Mou.
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Carles Blaya
PER L’ESTIL

carlesblaya@regio7.cat

PERIODISTES... I DANSAIRES
El periodista de Regió7 Jordi
Largo va convidar la companya

de Televisió de Manresa Georgina Far-
rando a ballar el galop final del ball de
gitanes. Van exercir de santvicentins.



Fil per randa

RAS I CRU

Marc
Marcè

Novell fins al final

marcmarce@regio7.cat

ls capellans es van treu-
re la sotana, les esglé-
sies van acollir assem-
blees, a les misses es

cantava Pete Seeger i el món era
millor. Però una generació després,
els temples que havien deixat en-
trar la llum eren buits. Els rectors
eren molt estimats, però els bancs
estaven deserts. I, com qualsevol
empresa en caiguda lliure, el Vaticà
es va posar en el paper de product
manager i va reaccionar canviant
de política. I així estem. Els nous ca-
pellans tornen a portar sotana, a les
esglésies s’hi va a fer litúrgia i s’ha
acabat el folk ianqui. Es torna a les
essències del club exclusiu i exigent
dels orígens. La societat pot dir mis-
sa: val més criticats però vius que
aplaudits però morts. Això és la
nova evangelització: muntar una
bona closca i resistir amb els fidels
a dintre. El bisbe de Solsona hi creu
tan cegament que el seu lema po-
dria ser el de l’anunci: no límits.

E
Mourinho l’«increïble»

L’estirabot

«És obligació
inexcusable dels
governs articular
polítiques que
ajudin a
conscienciar els

ciutadans sobre la pertinença a
un determinat col·lectiu». Quin?

MARIANO RAJOY
PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

ROGER JUNYENT

VINE A PROVAR LES MOTOS YAMAHA A L'EXPOBAGES, RESERVA LA TEVA HORA.

VÀLID PER A MOTOS MATRICULADES FINS AL DIA 30 DE MAIG DEL 2013

DURANT L'EXPOBAGES TOMÀS BELLÈS REGALA 
L'ASSEGURANÇA I LA MATRICULACIÓ DE TOTES LES YAMAHA.
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