
Diari SEGRE SLU. Carrer del Riu, 6. 25007. Lleida. Tel. 973 248 000. “Club del Subscriptor”: 973 248 008. Fax Redacció: 973 246 031. Fax Publicitat: 973 229 076. Fax 
Administració: 973 224 688. Apt. de Correus: 543. Correu electrònic: redaccio@segre.com • Impressió. C-13, km 11. 25660. Alcoletge. Tel. 973 196 600. Fax: 973 197 001. 

TOTS ELS DRETS RESERVATS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ TOTAL O PARCIAL SENSE AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE L’EMPRESA EDITORA.   www.segre.com

la imatge 
del dia

DIMECRES, 24 D’ABRIL DEL 2019

l’ascensorprivat
De pestes  
i polítics
Assegurava ahir la 
candidata del PP per 
Barcelona que els in-
dependentistes són 
com una “pesta” que 
ho contamina tot, co-
mentari amb què va 
emular una periodis-
ta madrilenya que el 
dia que els sobiranis-
tes es van manifestar 
a la capital del regne 
va assegurar que ella 
se n’anava perquè ve-
nia “la pesta groga”. 
La veritat és que els 
ciutadans corrents te-
nim la sensació pre-
cisament contrària, 
i és que els polítics, 
i més en campanya 
electoral, intenten 
sembrar discòrdia 
fins i tot en una festa 
tan transversal i ama-
ble com és Sant Jordi.  
Ahir, al carrer Major, 
els seguicis i els seus 
globus i propagan-
da es barrejaven 
hàbilment entre els 
passejants que tran-
quil·lament anaven a 
comprar algun llibre i 
molestaven més que 
agradaven a la majo-
ria. Per sort, només 
queden tres dies de 
campanya...

Aquesta escriptora 
va ser la més venuda 
ahir entre els autors 
lleidatans amb Atles 
de l’oblit, seguida del 
Postureig de Lleida 
i Marialba Revés.

Teresa Ibars

Aquest escriptor de 
Girona va ser el més 
venut ahir per la Di-
ada de Sant Jordi 
amb El fill de l’italià, 
seguit de Jordi Ca-
bré i Sílvia Soler.

Rafel Nadal

Aquest cirurgià de 
l’Arnau de Vilano-
va va estrenar ahir 
l’avançat robot Da 
Vinci amb una opera-
ció de vesícula, que es 
va saldar amb èxit.

Alfredo Escartín

L’exprimer ministre 
francès serà jutjat pel 
cas dels llocs de tre-
ball ficticis, així com 
la seua esposa, en un 
nou cas de presumpta 
corrupció política.

François Fillon

Una festa per a 
totes les edats
Sant Jordi és sens dubte 
la festa més transversal 
de la tradició catalana i 
ahir no van faltar llibres 
ni roses en cap racó de 
Lleida. A la foto, una pa-
rada de literatura infantil 
a la Seu d’Urgell per in-
centivar la lectura entre 
els petits.

C.SANS

E
ls qui es volen carregar la televisió 
de Catalunya no miren TV3. Molts 
d’ells no l’han vista mai. Ni parlen 
ni entenen el català. Però és igual: 

cal tancar la TV3 per sectària, incitació 
a l’odi, atemptar contra la llibertat de la 
meitat dels catalans (es veu que els han 
comptat un a un) i perquè, com diu una 
tal Cayetana, TV3 ha participat en un cop 
d’estat, que deu ser el que varen perpetrar 
els independentistes. Quan la meitat dels 
espanyols (i alguns dels mateixos treba-
lladors de l’ens) es queixaven en temps de 
Rajoy que la TVE era partidista, sectària 
i descaradament propagandística de les 
bondats del PP, et responien que canvi-
essis de canal, encara que la paguéssim 
tots. Ja hem dit altres vegades que qui 
governa s’apropia de les institucions. És 
la democràcia. Els del PP es queixen de la 
televisió pública espanyola quan ha gover-
nat el PSOE. I no diguem del que feia el PP 
amb Canal 9 al País Valencià, dit oficialment Comunidad 
Valenciana. Però és que aquesta senyora ha arribat a dir 
que Catalunya no és una societat democràtica! Ves per 
on resulta que TV3 després d’Antena 3 és la televisió més 
vista a Catalunya. Gairebé un milió i mig d’espectadors 

de manera sostinguda els darrers dos anys. 
Segons la Cayetana, però, és una televisió 
residual que només emet “puerilidad y 
grosería”. La ignorància positiva, és a dir, 
la ignorància perversa, fa dir barbaritats! 
O sigui el gairebé milió i mig de catalans 
que miren TV3 es rabegen morbosament 
en el fangar de la brutícia i, quan no, se 
suspenen d’uns rínxols daurats amb un 
feix de globus rosa a les mans.

I aquesta senyora que diu aquestes co-
ses es veu que ha estudiat, que té títols 
nobiliaris, que vol representar els catalans 
al Congrés i, a sobre, que pretén que la 
votem. El duc de la Rochefoucauld deia, 
a propòsit de la ignorància, que n’hi ha 
de tres classes: no saber el que s’ha de sa-
ber, saber malament el que se sap, i saber 
el que no s’hauria de saber. El problema 
d’aquesta gent és que si no es fa el que 
creuen ells que és el correcte, ja no hi ha 
democràcia. I no ens despistem, el que 

creuen ells és exactament la veritat, l’única veritat. Per 
tant, la democràcia són ells: Casado, la tal Cayetana, un 
tal altre Rivera, una tal altra Inés. I òbviament TV3 i Ca-
tRàdio el que han de fer és parlar i emetre neutralment 
tal com correspon a la seua neutralitat. Entesos?

TV3 i CatRàdio
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