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Piscines i
vaga general
La campanya
d’informació sobre la
vaga general contra
la reforma laboral
que porten a terme
els sindicats va
arribar ahir a les
piscines de Lleida.
A més d’un no li va
semblar apropiat que
UGT regalés pilotes
amb el lema de la
vaga entre els nens i
va elevar la seua
queixa al nostre diari.
La veritat és que hi
hauria molt a parlar
sobre els nens i les
campanyes electorals
o sindicals, però no
només en aquest cas.

Óssos i cervesa
a Eslovènia
El nostre redactor
especialista en óssos
es va fer un petit
embolic amb la
pronunciació i en
lloc de preguntar al
ministeri d’Eslovènia
si França havia
demanat óssos
(bears) al Pirineu
va pronunciar beer
(cervesa), de manera
que la confusió va ser
important.

RAMON CAMATS || CAVE CANEM

L
a frase del títol no és pas meva si-
nó de FerranAixalà, membre del
grup de teatre i animació Encara
Farem Salat. La va penjar dime-

cres passat al mur del seu Facebook. En
llegir-la vaig pensar que feia per ell. En
efecte, en aquest sentit –ep, i també en el
literal– en Ferran sempre va mudat.

Quan volem causar bona impressió ens
vestim amb la roba que ens escau millor.
I en qualsevol cas, sempre intentem anar
arreglats, per nosaltres mateixos i també
per cortesia cap als altres.La roba, tanma-
teix, és un element de distinció: no tothom
té els mateixos diners i no pot anar a la
darreramoda sempre.En canvi, el somriu-
re és universal; rics i pobres poden dur el
mateix, i sempre els escau bé.Un somriu-
re ben portat, de fet, estalvia la correcció
de la roba, fins i tot la del rostre. No tots
els individus tenen les faccions agradables
i ni tan sols regulars.Malgrat tot, parado-
xalment, un somriure radiant fa bonica la persona més
lletja. Mai no he entès les persones volgudament serio-
ses, aquelles que pensen que cal anar per la vida amb un
semblant adust i sever. Si parlo amb elles em diuen que
un rostre greu inspira respecte i fins i tot confiança: nin-
gú no es pren seriosament les persones que somriuen sem-

pre i, d’altra banda, la vida –i sobretot la
feina– és una cosa que no admet frivoli-
tats de cap mena. Jo crec que es tracta
d’una opinió equivocada. De la mateixa
manera que la desconfiança genera des-
confiança, un somriure tendeix a ser cor-
respost per aquells que el reben i en gau-
deixen.És una d’aquelles coses que tenen
tornada i, amés, no costen res: un somriu-
re enriqueix aquell qui el rep –n’hi ha que
es considerenmés ben pagats amb un que
no pas amb molts diners– i en canvi no
empobreix gens aquell que el regala. La
vida no és un camp de treballs forçats ni
una tragèdia, comalguns s’esforcen a creu-
re. I en qualsevol cas, s’ha de somriure sem-
pre a l’adversitat; i cal fer-ho fins que no
es rendeixi. Si els famal alguna cosa, i en-
cara que els dolgui l’ànima, tractin de
somriure.No solament perquè el somriu-
re té un efecte de fora endins –a còpia de
somriure ens alegrem–, sinó també per-

què encara que al principi ens surti un somriure una mi-
ca trist, no hi ha resmés penós que la desgràcia de no sa-
ber somriure.

Fem malament de subestimar el poder d’una paraula
amable, d’una orella atenta, d’un compliment sincer, d’un
somriure gratuït...

La vicepresidenta del
Govern i titular
d’Economia ha de
deixar de desmentir
els seus ministres o
alliçonar-los del que
poden dir o no.

Elena Salgado

Alcalde d’Artesa de
Segre, població que
vol recuperar un lloc
de formació militar de
la República com a
centre de la memòria
històrica.

Domènec Sabanés

Aquest lleidatà repre-
sentarà el 2 de setem-
bre Down Espanya a
l’ONU per presentar
la guia dels drets de
persones amb disca-
pacitat.

Tonet Ramírez

Un dels investigadors
del grup GREA de la
UdL que estudien,
juntament ambAben-
goa i Gas Natural,
com emmagatzemar
energia solar.

la imatge
deldia
Adéu a l’Estiu
dels Petits
Més de 3.300 nens han
participat aquest estiu
en les activitats de
l’Estiu dels Petits que
organitza la Paeria.
Ahir se’n va celebrar
l’acte de clausura a
Balàfia amb alguna
llàgrima per l’inici del
col·le, que ja és
imminent.

MAGDALENA ALTISENT

Novasbenvestit si no somrius

En qualsevol cas,

s’ha de somriure

sempre a

l’adversitat; i cal

fer-ho fins que no

es rendeixi

Xavier Potau
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