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V
es per on, l’oasi català s’ha ei-
xugat de la nit al dia, per culpa
del ditxós tres per cent i deri-
vats.Tan orgullosos que n’està-

vem, i ara resulta que hi havia només un
tel d’aigua estancada, que s’ha escolat a
la més mínima escletxa del sistema. Pot-
ser caldria anar a buscar molt més avall
el nivell de la capa frenètica, perdò, fre-
àtica, i qui sap si ja no el trobaran mai
més.

Tots s’afanyen (alguns més que altres,
és cert) a reparar la joguina trencada. No
és fàcil, perquè es corre el perill que al
final sobri alguna peça. El senyor presi-
dent, de viatge a l’Uruguai, ha intentat
aclarir el panorama amb una sèrie
d’imatges felices. Es nota que li ve de fa-
mília, això de parlar amb llenguatge me-
tafòric, perquè s’hi està dedicant amb
una energia digna d’una causa més edi-
ficant. Deu ser que costa parlar amb cla-

redat i sense dobles sentits. Des
de l’altra banda de la bassa diu
que s’ha de posar vaselina a la
crisi. La vaselina evoca pene-
tracions difícils, angúnies ana-
tòmiques, passos estrets, una
certa sordidesa. Fa mal de no-
més pensar-hi. És una frase efi-
caç, sí, però potser poc elegant.

La segona imatge és més dol-
ça i gastronòmica: el suflé cata-
là s’ha de deixar reposar. Se su-
posa que el que volia dir era que
calia desinflar el conflicte. Però
si el suflé està ben fet, no té pas per què
desembotir-se quan surt del forn.La grà-
cia d’aquestes postres és que no perdi
aquella textura esponjosa, aquella ma-
lla d’aire, que costa tant d’aconseguir. El
senyor president, en el decurs d’innú-
mers dinars i sopars oficials, es deu ha-
ver trobat amb tota mena de suflés a l’ho-

ra de les postres, al mo-
ment de tancar negoci-
acions: suflés de fruita
calenta, de coco, de ci-
reres i kirsch... Suflés
freds, també: de llimo-
na,de xocolata amb ca-
fè... Igual n’està emba-
fat. Ha de ser molt dur
dinar cada dia fora de
casa, ha de tenir un es-
tómac de ferro colat
per suportar-ho. El su-
flé català pot acabar per

convertir-se en un dels tòpics que sem-
pre van bé per posar-se el dit al melic i
estalviar-nos l’esforç de buscar l’expres-
sió original i feliç. Però ara que som a la
quaresma, se m’acut un altre símil de re-
bosteria, molt més nostrat i probable-
ment més precís.El bunyol.El bunyol ca-
talà. Sí, sona perfecte.�

Suflé

l a i m a g e n d e l d í a

PRIMERAS BUENAS NOTICIAS PARA EL CARMEL. El acuerdo que la Generalitat ha alcanzado con los vecinos del
barrio barcelonés del Carmel que han perdido su piso, la próxima reapertura al tráfico de la calle Llobregós, el reinicio
de las inspecciones en las viviendas y la consolidación del terreno de la zona afectada por el socavón aproximan la si-
tuación de este barrio hacia la salida de su crisis y al retorno a una cierta normalidad.
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LA VANGUARDIA

ALBERT VILLARÓ

� Control riguroso. Ayer se estre-
nó el chat del alcalde, con nota-
ble éxito de participación: 65
preguntas contestadas y unas 70
que se quedaron en el tintero.
Pero lo curioso era el programa
del chat que censuraba insultos
y palabras malsonantes hasta el
extremo de que al hablar de Di-
putación suprimía las sílabas pu-

ta. Ros tuvo alguna salida iróni-
ca como asegurar que gober-
nando PSC y PSOE en Barce-
lona y Madrid, a veces le dan ga-
nas de gritar:“Todos al suelo,
que vienen los míos.”

� Vuelve el fútbol. En la tertulia
deportiva de la Casa de Anda-
lucía, su presidente acabó el ac-
to asegurando que tras años de
hegemonía del baloncesto, aho-
ra vuelve el fútbol. Participaba
Manel Bosch, que aguantó con
cara de circunstancias.
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ENRIC ORÓ. El con-
cejal del PP ha des-
tapado una deuda
de Aigües de Lleida
con la Paeria desde

hace años, que el actual equi-
po de gobierno deberá cobrar
como han fijado los tribunales.

K. GULLICHSEN. Es el
arquitecto del edi-
ficio emblemático
del campus de Ca-
pont de la UdL que

opta al prestigioso premio de
arquitectura Mies van der
Rohe.

J.R. FUERTES. Es el
director general de
La Caixa en Lleida,
que ofrece créditos
preferentes a

30.000 microempresas de
Lleida por un montante de
250 millones de euros.
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BILL WRIGLEY. Es el
presidente de la
multinacional nor-
teamericana que
compró la planta de
Joyco en Alcarràs y que ahora
quiere dejar a 230 trabajado-
res en la calle.
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