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Informació
de la vaga
Diversos lectors van
trucar ahir a la nostra
redacció per conèixer
la incidència de la
vaga de Renfe d’avui
en els seus viatges
programats.
Gustosament hem
preguntat els
combois afectats,
però estaria bé que
els rètols que
informen de la
protesta estiguessin
més ben col·locats
a l’estació de
Lleida.

Noho
veuen clar
Les empreses
d’energies
renovables també
estan receloses
després de les
últimes decisions del
Govern central de
deixar-les sense
primes i fer-ho amb
caràcter retroactiu.
Ahir es van mostrar
desconfiades davant
de la intenció de
Madrid de reduir la
seua tisorada i diuen
que fins que vegin els
papers no s’ho
creuran.

ALBERT VILLARÓ || QUATRE PILANS

H
ola, bon dia, amics. Com
anem? Sóc un magistrat del
Tribunal Constitucional i di-
lluns, si Déu vol, em carregaré

l’Estatut, que nosaltres també tenim
dret d’anar-nos-en de pont, encara que
Sant Joan no sigui festa a Madrid. Hem
esmolat les tisores i ja veureu, ja. I si no
és dilluns, serà dimarts, no passeu pas
ànsia. Però aquest curs ha estat esgota-
dor. I això que la del membre delTC no
és una mala vida, els ho asseguro. No
els ho amagaré pas. Mirin, comencem a
treballar a quarts d’onze, i fem unes so-
bretaules magnífiques, de Magno, Cohi-
bas i tertúlia de toros. I això els dies en
què no anem a cal penquis només al
matí. Però ens ha costat molt arribar
fins aquí, creieu-me. Els estudis, les
oposicions, la carrera professional, fer
els mèrits necessaris, ésser escollit, no
caure en desgràcia, ni morir-se abans
d’hora ni ser recusat… és una feina que evidentment
no tothom pot suportar. Però, què coi.Aquí estem,
con un par.

I per celebrar que acabem d’una vegada amb el rot-
llo aquest dels catalans gravarem un lip dub i el pen-
jarem alYouTube. Sí, senyor.Ara està de moda, això

de fer un playback col·lectiu. Ens els
hem estat mirant tots, entre deliberació,
votació, tempteig i deliberació. Bé ens
hem de distreure una mica, ni que si-
gui per rebaixar la tensió. Ens agrada
molt aquell de la Universitat del Que-
bec, i el de la Politècnica, i també el que
han fet els treballadors de la conselleria
catalana de Justícia, aquell on surt la
senyoraTura. En aquest hi trobem a fal-
tar uns funcionaris vestits de presos que
fan veure que es fuguen mentre els al-
tres canten. No em negaran que no te-
nim sentit de l’humor. En el nostre ví-
deo no hi faltarà res, ni les secretàries
mamelludes, ni els escrivents ensopits,
ni l’uixer gai que fa catitombes, ni no-
saltres fent uns passos de ball amb la to-
ga posada i ensenyant cartells amb frag-
ments de la lletra. I això que ens hem
barallat com gats de carrer per escollir
la cançó. Els progressistes –per dir-ho

d’alguna manera– ens decantàvem per España cañí,
mentre que els magistrats conservadors s’inclinaven
per Suspiros de España. I els de la tercera via op-
taven per fer-ne un mix, amb trossos de tots dos ben
barrejats i amb un txunda-txunda estil Cobos per aca-
bar-ho de lligar tot.Al final ho farem així.

La selecció d’Eslovà-
quia, l’única que de-
butava en aquest
Mundial, va deixar
ahir fora del torneig la
vigent campiona, Ità-
lia, que ell ha dirigit.

Marcello Lippi

Aquest tenista nord-
americà va ser ahir a
Wimbledon el guanya-
dor del partit més
llarg de la història del
tenis, conclòs després
d’11 hores i 5 minuts.

John Isner

La catedràtica de la
UdL es troba entre els
13 científics espanyols
seleccionats per estu-
diar com mitigar els
efectes del canvi cli-
màtic.

Lluïsa Cabeza

La Comissió Europea
anuncia l’arxivament
del litigi amb Espanya
per la protecció d’aus,
fet que indica que
Agricultura està fent
els deures.

la imatge
deldia
Les falles omplen
el Pirineu de Lleida
El solstici d’estiu ha estat
des dels annals de la
història una data
remarcable al Pirineu.
Moment de fer la collita
i de pujar els ramats,
començant així el cicle
productiu que té en la nit
de Sant Joan el seu punt
àlgid. A la foto, les Falles
d’Isil.
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