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Recogimiento en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén

L’ou
L’Ametller era un fadrí cata-

là que a més de vuitanta
anys va decidir casar-se en

contra de l’opinió del seu millor
amic, que argumentava la gran
indiscreció femenina. L’Amet-
ller no va fer cas a l’amic i es va ca-
sar. Un dia va decidir posar a pro-
va la discreció de la seva esposa.
Quan se’n van anar a dormir,
l’Ametller es va amagar al pija-
ma un ou de gallina. Un cop al llit
amb l’esposa va començar a ge-
megar i, davant de la inquietud
de la dona, li digué: «És una co-
sa que em passa sovint. Ponc un
ou. Sobretot no ho diguis a nin-
gú perquè què diria la gent!» A
la dona li va faltar temps per ex-
plicar-ho a sa mare, que ho va re-
latar a una veïna, i al cap de no
res ho sabia tot el poble. D’aquí
ha quedat la dita catalana del se-
cret de l’Ametller, que ningú ha-
via de saber-lo i tothom el va sa-
ber. La trobada Rajoy-Mas és com
el secret de l’Ametller. Si saben
que tothom se n’assabentarà, no
entenc aquest secretisme infan-
til d’amagar l’ou.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

E l portaveu del PPC al Parlament, Enric Mi-
llo, ha passat aquesta setmana per Els ma-
tins de TV3, la televisió que amb tant in-

terès el seu partit intenta desactivar. Era previsi-
ble que la periodista li preguntés pel procés
sobiranista. «La independència avui per avui seria
condemnar3o4generacionsdecatalansalamisèria
i a la pobresa absoluta», ha dit sense vergonya.

Millo és economista i sap que aquesta afirma-
ció és falsa. Probablement forma part de l’argu-
mentari intern del PPC. És molt legítim que aquest
partit no estigui a favor de la independència, però

els ciutadans volem arguments més sòlids dels
polítics, i no la mentida i la campanya de la por;
entre altres coses perquè, a més de deixar-los en
evidència, molesta l’intent barroer de tractar-nos
de ximples.

En aquest joc de declaracions, també seria de-
sitjable més criteri per part dels mitjans, inclosa
TV3. Un polític pot dir el que vulgui en una entre-
vista, però d’un periodista s’espera que tingui cri-
teri per informar. Fer un comunicat d’aquestes
declaracions i difondre’l no és periodisme, com
tampoc ho és fer-se’n ressò en altres mitjans amb
l’argument de «és el que ha dit».

No reivindico ni censura ni partidisme, sinó
intel·ligència i criteri de servei públic. Fer el con-
trari és convertir els mitjans en simples amplifi-
cadors del missatge dels partits.

Políticaiperiodismeambcriteri
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ Una mujer busca el total aislamiento del exterior para concen-
trarse en su rezo en solitario en la iglesia del Santo Sepulcro –o
basílica de la Resurrección– en Jerusalén, ayer, Viernes Santo. Es-

ta basílica de la ciudad tres veces santa es uno de los centros más
sagrados del cristianismo, y ha sido un importante centro de pe-
regrinación desde el siglo IV. FOTO: ABIR SULTAN/EFE

LA IMAGEN DEL DÍA

Ivan Moreno
Entrenador de la Pobla de
Mafumet
El filial del Nàstic consiguió ven-
cer al Santboià por 3 goles a 1 y
sigue vivo en sus aspiraciones de
disputar el play-off de ascenso
a Segunda B. P 58
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Kim Jong Un
Líder norcoreano
El dirigente del régimen comunis-
tadeCoreadelNorteamenazacon
disparar contra bases de EEUU en
Corea del Sur y advierte que la pe-
nínsula Coreana está al borde de
una guerra nuclear. P 43
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1.718EL DATO entes mantendrá el sector público autonómico tras
la reestructuración, un 28,5% menos que en 2010.

@GustauAlegret

cierzo Es dramatica la limitacion de disponer de tu dinero en Chipre.. Pero coño, lo que se puede
sacar en 3 dias es = sueldo mayoria de españoles @Cierzo_bardenerdel día

Hipòlit Monseny
Concejal de Vía Pública del
Ayuntamiento de Reus
Hace tres meses que el Hospital
Sant Joan de Reus cuenta con un
solar acondicionado para po-
der aparcar de forma gratuita. P
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Antoni Mas
Organizador del DO
World DanceSport
Cambrils acoge estos días la
competición DO World Dan-
ceSport de bailes deportivos,
que lleva al municipio 3.500 bai-
larines y 8.000 visitantes. P 27
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DES DE WASHINGTON

Durante la recogida de miste-
rios de ayer por la tarde los Ar-
mats realizaron el tradicional
recorrido por la Part Alta, entre
otras calles. Tras el primer pa-

so de los Armats por la Plaça del
Rei y en su regreso a la Plaça de
la Font por la calle Major, tuvie-
ron que detener la marcha por-
que se encontraron con un co-

che que quería entrar en el par-
quing de la Plaça de la Font, con
las distintas congregaciones rea-
lizando su paso. La Guàrdia Ur-
bana tuvo que poner orden.

Un coche se coló entre los Armats
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