
DIJOUS 4 D’AGOST DE 2022

Déiem ahir que una usuària de 
l’estació d’autobusos va pre-

-

dóna molt més de sí. El mateix 

ensenyar una de les dependèn-
cies als periodistes, es va donar 
compte que no funcionava la 
llum. Els paers que l’acompan-
yaven, però, ho van solucionar 
amb els seus mòbils.
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Maria Vergés
Síndica d’Aran

M. Salvatella
Presidenta dels 
veïns del Clot

Paula Badosa
Tennista

enguany els quatre concerts del 
cicle Romànic Musicau, una bona 
manera de combinar el patrimoni 
de l’Aran amb la música.

-
vatella promou una campanya per 
recuperar la Plaça del Treball per al 
veïnat i demana també que es re-

Ningú discuteix el talent de Paula 

una entrevista que “el català no és 
un idioma però el compto” demos-
tra una ignorància preocupant.

Espai Obert | Portfolis
LA MAÑANA ha creat la secció ‘Espai Obert’ per divulgar i promoure l’obra de tots els artistes lleidatans. Està a disposició dels creadors i les seves disciplines. 
Aquest diari respecta totes i cadascuna de les obres publicades. No obstant, no es fa responsable de l’estil, forma i contingut publicat pels artistes que hi prenen part.
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Al lladre!

Llegeixo fa uns dies a la prem-
sa que han enxampat un lladre 
a l’eix comercial delinquint i 
que aquest acumulava més de 
vuitanta delictes. Quasi sense 

sabia com concloïa aquesta: “i 
al cap de poques hores surt de 
les dependències policials lliu-
re amb càrrecs”, i cap a la se-
güent malifeta, que no ha pas-
sat res. Per sort i tranquil·litat 
de tots nosaltres això sembla 
que canviarà i que enduriran 
el Codi Penal per aquests mal-

solucionar d’una altra manera, 
als lladregots se’ls hi tallava 
una orella quan l’enxampaven 

cometent un robatori o furt. 
-

llats i era habitual veure indivi-
dus sense orelles a la presó de 
la Lleida medieval. És cert que 

com ara, però si l’enxampaven 
el reconeixien de seguida al 
malandrí. Era per pensar-s’ho 
dues vegades a por de perdre 

dues orelles, i el meu amic Gui-
llem Roca afegiria que el pas 

dels eixorellats es deixaven 
els cabells llargs, i això que la 

-
hibia, i no ho feien pas perquè 

por que algun veí donés el crit 
d’alerta dient: “via fora!”. 

A la Lleida de l’edat 
mitjana s’els tallava 
una orella i se’ls 
coneixia amb el 
nom d’eixorellats
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