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Dona fàcil

l’ascensor

Patint fins
al final

E

desaparèixer determinades paraules,
l Diccionari de la RAE s’ha negat
substantius i adjectius? Algú creu, posem
a modificar, malgrat les crítiques
per cas, que eliminant del diccionari el
rebudes, la cinquena accepció de
terme “llibertat” hom deixaria de lluitar
l’adjectiu “fàcil”, que diu, liteper ella? Sigui com sigui, el meu pensaralment: “Dicho especialmente de una
mujer: Que se presta sin problemas a
ment és que si alguna cosa cal canviar
mantener relaciones sexuales”. El seu
és la gent, els costums, els valors. Noportaveu sosté que no volen “censurar”
més així canviarà el llenguatge amb què
el diccionari i que, en qualsevol cas, l’exs’expressen. Només si els homes deixem
de ser masclistes deixaran d’usar-se i de
pressió també es pot referir als homes.
tenir sentit expressions com “dona fàcil”.
Això darrer és cert sobre el paper, que
Ho veig difícil, però, sobretot amb
tot ho aguanta, però difícilment “hol’exemple de governants com en Rajoy,
me fàcil” acollirà el mateix sentit que Només si els homes
a qui, per exemple, se li’n refot que les
“dona fàcil”, especialment en una socidones cobrin menys que els homes per
etat tan masclista com la nostra, que en deixem de ser
fer el mateix. Carlos Alsina, que l’entreaquest punt assenyala més l’excepció masclistes deixaran
que no pas la norma. En efecte, “fàcil” d’usar-se expressions vistava dimecres, li va preguntar si els
probablement, si acceptem la definició
governants s’han de posar en qüestions
del diccionari, s’aplicaria pràcticament com “dona fàcil”
salarials. A la resposta de “No” va ina tots els homes, potser per això mateix
sistir: “¿Y ni siquiera diciendo que si un
no es fa servir l’expressió, car ja es dóna
hombre y una mujer hacen lo mismo
per suposada la seva veritat.
deberían cobrar lo mismo?” I Rajoy, que mai no falla
El tema de la censura ja és més complex. ¿Serveix a mostrar la seva cínica toixesa, va respondre: “No
de res “censurar” el diccionari, eliminant, encara que nos metamos en eso, demos pasos en la buena direcsigui per bones raons, i amb voluntat de no discrimina- ción, que normalmente es como se resuelven mejor las
ció, certes expressions masclistes o de qualsevol altre cosas.” Sí, senyor, la “buena dirección” és abandonar
tipus? És possible modificar la realitat canviant o fent les dones al masclisme i a la discriminació masculina.

ÒSCAR MIRÓN

La caravana per col·
locar les llambordes
en homenatge als
deportats de la Se·
garra pel nazisme
va ser dura ja que
l’expedició va estar
vuit hores sota una
intensa pluja i per
acabar-ho d’adobar
van haver d’enfilar
els costeruts carrers
de Talavera amb cinc
centímetres de neu.
El consistori va creure
que no arribarien on
s’havia de col·locar
la pedra commemo·
rativa i se n’anaven a
casa quan una edil va
veure la comitiva.

Emoció a
Lleida
A Lleida ciutat també
es va homenatjar les
víctimes de la barbà·
rie de Hitler i un dels
moments més emo·
tius va ser quan es va
interpretar la cançó
que una deportada
d’Auschwitz cantava
als nens abans que
se’ls emportessin al
crematori. Un hor·
ror que no podem
oblidar.

la imatge
del dia

Martí Gironell
Periodista i escriptor guardonat amb el
Premi de les Lletres
Catalanes Ramon
Llull amb La Força
d’un destí, sobre la
vida de Jean Leon.

Josep Sanmartí
Nebot d’un dels
tres-cents lleidatans deportats per
l’Holocaust nazi que
ahir van rebre un
merescut i sentit homenatge a Lleida.

Jordi Terés
Delegat territorial
a Lleida de la Federació Catalana, que
inverteix en el futbol femení en una
aposta per mirar de
fomentar la igualtat.

L’església de
Rosselló, a punt
per reobrir
L’església de Rosselló ja
mostra el seu nou aspec·
te, reconstruïda gairebé
dos anys després de l’en·
sorrament del campanar
el 29 de gener del 2016.
Només falta condicionar
l’interior.

S. S. de Santamaría
La impugnació de la
proposta d’investidura de Puigdemont
sembla mancada
de fonament jurídic, com ja va dir el
Consell d’Estat.

