RAS I CRU

PINZELLADES

Enric Badia

enricbadia@regio7.cat

Que algú m’ho expliqui i ho entengui

F

a uns dies, massa pocs encara, perdia la mare de manera sobtada i
inesperada (petons on siguis,
mama!). De nou topava amb la mort, punyalada al cor de les emocions. Des d’aleshores (segur que és casualitat!), aquesta
senyora vestida de negre ha anat fent visites en els meus pensaments. El darrer batec del cor de la mare d’una amiga de la fa-

mília (una altra mare!), l’adéu del periodista Carles Capdevila (una desaparició compartida entre redaccions i consells educatius), i uns quants desenllaços més que ara
tampoc no cal relatar. És cert que quan un
va amb el cotxet i un nadó acabat de néixer,
sempre preciós, sembla que mig món empenyi criatures. Deu ser per això que em
sembla que la senyora vestida de negre em

rondi. He viscut l’experiència del comiat en
els darrers dies i en cada cas hi he trobat
llàgrimes d’amor per dir adéu i bon viatge.
El que no he pogut és trobar respostes que
atenuïn el dolor. Ha mort tranquil·la! No se
n’ha adonat! Estava envoltada dels seus!
Sort que us tenia a vosaltres! Després de
tant patir...! Ja li tocava tancar aquest capítol de llarg dolor! És igual, poseu-hi en cada
cas la frase que calgui, però us asseguro
que no entenc aquest adéu, ni el precipitat,
ni el previst. La mort de persones conegudes com el Capdevila fan que les xarxes
s’omplin de comentaris. Però no entenc la
mort, aquesta senyora...
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Al Barça li va pels pèls

D

issabte algun equip que
vesteix de blanc va guanyar un títol que no recordo però que crec que el Barça també el volia. En realitat, ha estat molt
millor així. Aquest ha estat el millor
moment per tenir el Barça fora de
totes les competicions. Hauria estat realment incòmode una rua de
celebració ahir, i algun altre acte
institucional avui, amb la samarreta presidida per Qatar, l’estat amb
qui una part del món àrab talla relacions per col·laborar amb el terrorisme. Una situació com aquesta
estava pronosticada des del dia infaust en què un estat autoritari medieval còmplice de la violència islamista va aparèixer al pit dels blaugrana. La sort ha volgut que la condemna internacional comenci just
quan el Barça es treu Qatar de sobre. Sí, certament el govern promotor de l’ofensiva, el d’Aràbia Saudita, encara és pitjor i els seus motius
no són honorables. Però l’estigma
internacional està fet. La sort que li
ha faltat al Barça aquesta temporada la va tenir ahir tota de cop.

L’estirabot
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«El millor que podrien fer els independentistes catalans és deixar de fer
el ridícul amb els
viatges internacionals perquè ningú els fa cas». Les
ambaixades espanyoles hi ajuden.

Qui vol peix ja sap que s’ha de mullar

 Pagesos de l’Índia utilitzen trampes per capturar peixos en un arrossar que va resultar inundat a causa del desbordament del riu Brahmaputra, a la població de Mayong, a l’estat indi d’Assam, ahir.
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Fil per randa

Gitanes sense barrets
Sant Vicenç va celebrar diu
menge la ballada popular de
gitanes, amb prop de 300 dansaires
omplint la plaça de l’Ajuntament. La

ballada va tenir enguany en la meteorologia una moneda de dues cares. La creu (si se’n pot dir així) va
ser que la celebració va anar una

mica més accelerada per evitar que
la pluja que s’anunciava ho esguerrés. La cara és que balladors i públic van agrair, i molt, els núvols que
tapaven el sol. I especialment les
autoritats de la balconada de l’ajuntament, ja que a l’hora de la ballada

rep un bat de sol important. La prova és que, diumenge, els tradicionals barrets de palla de les gitanes
eren absents a la balconada. Bé, excepte el mestre de cerimònies, Lluís
Oliveras, que no es va descuidar de
fer marxandatge.
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