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La contraportada

SÓC AIXÍ... Jordi Casals, portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Torelló

Torelló

La seva cançó.
Uf, moltes! Una: Creep, de
Radiohead.
Una pel·lícula.
També moltes! Una: Lost in
Translation, de Sofia Coppola.
Un llibre.
El mestre i la Margarida, de
Bulgakov.
Un restaurant.
La Fonda Sala, d’Olost.
El seu plat preferit.
Sarmale, farcellets de col
amb carn.
Qui cuina a casa seva.
Jo o el McDonald’s.
Una beguda.
Coca-cola de dia, gintònic
de nit.
L’últim viatge que ha fet.
A Berlín (oriental).
El millor lloc d’Osona.
A 50 metres del monestir
de Sant Pere de Casserres.
I de Catalunya?
La Vall de Boí un matí de
sol a l’hivern.
I del món?
El paisatge efímer d’una
finestra del Transiberià, que
encara no he vist.
Un lloc on no portaria mai
ningú.

On faci molta pudor.
Amb quin alcalde d’Osona
aniria a sopar?
Amb l’Antoni Martín, que
segur que em convida al castell de Montesquiu.
Amb qui no es prendria
mai una cervesa?
Amb un abstemi.
Per a què serveix la TV?
Per mirar-la, si pot ser
engegada. Ara, fins i tot per
escoltar la ràdio.
Un programa de TV.
Padre de familia.
I de ràdio?
Versió RAC1.
Quin és l’últim regal que li
han fet?
Una mirada de complicitat.
A quina hora es lleva?
Massa d’hora.
I què és el primer que fa,
fora del llit?
Sospirar.
A quin cantó del llit dorm?
Començo a l’esquerre i acabo en qualsevol lloc.
Una paraula que li agradi.
Regalim.
Quin cotxe té?
Un Opel... Astra? Blanc,
segur.
L’última vegada que va
anar a missa?

ALBERT LLIMÓS

“Tinc la mania
d’olorar els llocs
quan entro”

Ostres...
Un insult.
Cap de cony.
Una olor.
La de ceba sofregida.
Una mania.
Olorar els llocs quan entro.
Un personatge històric.
Pau Claris.
Un hobby.
Escriure.
Un lema.
La terra per qui la treballa.
Què el treu de polleguera?
La manca de lleialtat.

Què el fa riure?
Petits detalls.
I plorar?
Els finals.
Quin esport practica?
Els escacs.
Vostè és un fanàtic del
Barça, és clar.
Sóc més antimadridista
que res més.
Quants idiomes parla?
Català, castellà, bastant
anglès i faig veure que parlo
llengües romàniques i rus.
Quants cops es renta les
dents al dia?

Intento no oblidar-ho...
Quin és el seu pitjor malson?
Caminar cap a un precipici
i mirar cap avall; òbviament
caic, llavors em trobo caient
amb algú i li explico els meus
secrets; penso que moriré i
al final caic de peus, sóc viu
i l’altra persona sap els meus
secrets més íntims. Fatal!
Què hi té a la tauleta de
nit?
Llibres varis, el carregador
del mòbil i un mocador que
mai faig servir.
L’últim partit polític que
ha votat.
Em sembla que ERC, si
més no aquesta era la meva
voluntat.
Què faria si li diguessin
que demà serà el seu últim
dia a la Terra?
Preguntar a qui m’ho digui
que com ho sap.
Què repetiria si tornés a
tenir 20 anys?
Tot menys una cosa.
I què no repetiria?
Fer paleografia a les 8 del
matí, és horrorós!
La camisa, per fora o per
dins?
Per fora, però últimament
l’he de portar per dins.
Què en fa d’una trucada
perduda d’un número desconegut?
Preguntar-me per què no
deixa un missatge a la bústia
de veu.
Quant costa una barra de
pa?
No en menjo perquè se
m’asseca sempre, així que no
en compro.

Cromos

Pares i fills

Periodista i àrbitre

Cuiner i regidor

Polític i artista

Els vells rockers mai moren, però sí
que tenen criatures. I els fills van a
animar els pares als concerts. Com
el cantant i el baixista dels Otros
Tr3s, que al concert del Padre Jony a
Centelles tenien els seus fills entre
el públic. El Padre Jony, és clar, no hi
tenia cap fill. Que sapiguem!

L’àrbitre del Calldetenes-Centelles
va xocar en una rotonda amb... un
defensa del Centelles! En arribar
al camp es va trobar malament i va
suspendre el partit. Com que li feien
mal les cervicals van demanar si algú
li podia redactar l’acta. I ho va acabar
fent el periodista d’EL 9 NOU!

A la Mostra Gastronòmica de la Fira
de les 40 Hores de Ripoll feien diverses rifes. Entre els afortunats hi va
haver Ramon Serra, regidor d’Esports
i Comerç de Ripoll, que li va tocar un
curs de cuina a l’Aula d’Hostaleria.
Doncs ja pot agafar el davantal, que
d’aquí en pot sortir un Arguiñano.

Aquest diumenge al vespre feien circ
a Vic. Tot d’una van fer sortir gent
del públic a participar de l’espectacle.
Entre ells, Lluís Mundet, regidor de
CiU de Manlleu, que va haver de fer
com que volava. I els que ens ho han
explicat ens diuen que va volar de
debò! La política, de fet, ja és un circ.
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