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DEMÀ és el dia de la salut.
Es fa el tradicional sor-
teig de la grossa de Na-

dal, però, atés que la loteria no
li toca a quasi ningú, ja veuran
com les frases «No ens ha tocat
la grossa, però tenim salut»,
«Mentre tinguem salut» o «Al-
menys, que la salut no ens fal-
te» seran les més escoltades
després que la gent s’assaben-
te que la sort, un any més, ha
passat de costat i ha anat a po-
sar-se en algun altre lloc. Com
que la loteria, sovint, toca on
havia ocorregut alguna des-
gràcia i enguany la desgràcia
és general, tothom pensa que
li tocarà a ell i la decepció pot
ser molt gran. Demà podria ser
el dia dels diners, però, de nou,
serà el dia de la salut. Ja ho

veuran!
Al senyor Carlos Fabra,

president de la Diputació de
Castelló, sí que li toca prou la
loteria. Ho ha fet en quatre oca-
sions. La darrera, en el sorteig
de Reis passat. Dos milions
d’euros. Una casualitat sospi-
tosa per a molts, atés que ad-
quirir dècims premiats és una
de les formules utilitzades per
a blanquejar diners. Les da-
rreres setmanes ha aparegut,
penjat en internet, un foto-
muntatge realitzat sobre un
dels cartells publicitaris de la
loteria de Nadal en el qual la
cara del calb de la sort ha sigut
substituïda per la de Fabra
amb la posa coneguda de bufar
sobre la palma de la mà, de la
qual ixen boles amb números
retolats que, en el muntatge,
conformen el 27.931. És clar, al
senyor Fabra no li ha fet gràcia
la broma. A més a més, acusa
la diputada autonòmica Mari-
na Albiol, d’Esquerra Unida
d’estar-ne darrere.

L’altra nit, en el transcurs
d’un acte públic del PP, a l’ho-

ra de les postres i probable-
ment amb un nivell d’alcohol a
la sang dels que et fan perdre
prou punts si et paren i et fan
bufar, el senyor Fabra va aga-
far el micròfon i, després de
calfar l’ambient disparant bur-
les a discreció contra tots els
adversaris polítics, va amollar,
enmig de la rialla general, que
havia localitzat el numero del
cartell d’internet (el 27.931) en
l’administració de loteries nú-
mero 199 del carrer de Costa
Rica de Madrid, que havia
comprat deu dècims, i que si li

tocava la loteria aniria a la seu
d'Esquerra Unida, es trauria la
«pirula» i es pixaria a la matei-
xa porta! Els recorde que
aquest element és el president
de la Diputació de Castelló!

El senyor Fabra és un per-
sonatge de la faràndula políti-
ca que es mou entre les de-
mandes judicials, sense juís,
per malversació de cabals pú-
blics i privats, i l’aclaparadora
majoria del 98,8 % que acaba
d’aconseguir per a la renovació
del càrrec de president del PP
a la província. És un personat-
ge que dispara les esquizofrè-
nies dels comentaristes polí-
tics sensats. És un personatge
que no deixa indiferent a nin-
gú. Vergonya i devoció. A mi
en causen vergonya ell i ver-
gonya els seus devots.

Un centenar de periodistes,
de diferents mitjans de comu-
nicació, s’han dirigit ja a la Di-
putació de Castelló per acredi-
tar-se, confiats que, atesa la
sort del president, hi ha possi-
bilitats que la «pirula» isca.
Fins ara, els periodistes no han
rebut una resposta clara, per-
què els han dit allí que no sa-
ben encara si l’acte de la pixa-
da tindrà caràcter privat o pú-
blic, no perquè el senyor Fabra
no tinga clar què faria, sinó
perquè, tal com estan les co-

ses, li preocupa el que puguen
dir-ne a Madrid, ja que el que
puguen dir-ne a València «se la
rimpamplimfa» (en castellà,
per favor, senyor linotipista,
com allò de la «pirula»). En els
comités de redacció d’aquests
mitjans de comunicació s’ha
debatut molt quins periodistes
haurien de cobrir la notícia, si
els de la secció d’espectacles,
els de societat (secció rosa),
els la de política (secció groga)
o els de la secció de tribunals.
La discussió ha sigut for ta.
L’esdeveniment es promet fort
i tots volen ocupar-se’n, per-
què la loteria, amb eixe núme-
ro o amb un altre, de segur que
li tocarà.

El maig de l’any 39, Rodol-
fo Sciammarella estrenava
una cançó que, en to de vals,
deia que hi havia tres coses en
la vida necessàries per a acon-
seguir la felicitat: els diners, la
salut i l’amor. En aquesta set-
mana tan especial que demà
comença, jo els desitge a tots
vostés que, atés que les tres
cosses són quasi impossible
d’aconseguir-les alhora, tin-
guen la sort de gaudir de la
que més necessiten. Bon Na-
dal a tots, estimats lectors i ad-
jacents! Tan de bo no fóra la sa-
lut ni l’amor allò que més ne-
cessitaren.

El dia de salut i la «pirula» de Fabra
UNA SETMANA MÉS PASQUAL Molina

La banda de música l’Almoines
y la Coral l’Almoina actúan hoy
domingo a las 12.30 horas por
primera vez juntos para con-
memorar l’Any Jaume I. Pri-
mero actuará el conjunto ins-
trumental de la Escola de Mú-
sica y después la banda tocará
obras de coral con el Cor In-
fantil. La segunda parte del
concierto estará dedicada a la
música americana de Frank Si-
natra con New York y My Way.

Actuación de la banda
y la coral de Almoines

MÚSICA

El grupo Òpera Màgica repre-
sentará hoy domingo a las 19
horas en la Casa de Cultura de
Xeraco, la opera Carmen con
acompañamiento de piano y
voces en directo. Estará inter-
pretada por cantantes con la
ayuda de pequeñas narracio-
nes en valenciano, sobre frag-
mentos musicales que harán
que el espectador pueda seguir
perfectamente la trama que se
desarrolla en escena.

Òpera Màgica actúa en
Xeraco con «Carmen»

CASA DE CULTURA

➾ «Atesa la sort del 
president, hi ha 
possibilitats de que 
la “pirula” isca…»

➾ «A mi en causen 
vergonya ell  i 
vergonya els seus 
devots»

FUTURO. Los músicos, en el día de su entrada en la banda.
SUIM TAVERNES

S. E., Tavernes de la Valldigna
Los miembros de la sociedad
musical de Tavernes han ho-
menajeado al que ha sido su di-
rector durante cincuenta años,
Eduardo Arnau. Se trata de uno
de los muchos actos que los mú-
sicos han celebrado en los últi-
mos meses destacando la festi-
vidad de Santa Cecilia y que con-
tó como acto más destacado el
de la incorporación de los nue-
vos músicos. 

En cuanto a las incorporacio-
nes en la Banda son: Batiste Sa-
les, Esther Ferrus , Ruth Gil y
Vicent Ordiñana (Clarinete).
Irene Peiró, Andrea Peris , Ana
Candel y Joan Solanes (flauta
travesera). Adriá Fernández y
Miguel López (percusión). Fran
Grau y Andrea Enguix (saxo-
fón). A la Orquesta: Guillem Mo-
llá, Jordi Mollá, Bertran Mollá y
Neus Sifres (violín) y Marina Pa-
lomares Alberola (viola).

Tavernes cierra los actos de Santa
Cecilia con las nuevas incorporaciones

MÚSICA


