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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.

DIVENDRES 23 DE DESEMBRE DE 2022

Dos coneguts periodistes ca-
talans, Helena García Mele-
ro i Jordi Basté, van haver de 
connectar ahir per raons pro-
fessionals amb la botiga del 
poble de Ger on es va vendre 
el segon premi de la Loteria 
de Nadal. Tot normal, si no 
fos perquè tots dos coneixien 
la propietària de la botiga, hi 
havien estat i van veure el nú-
mero premiat, però no es van 
decidir a comprar-lo.
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El seu treball ‘Plastic Kille’ ha estat 
preseleccionat per competir pel 
Oscar al millor curt de ficció per la 
propera edició dels premis del ci-
nema de Hollywood. Enhorabona.

Membre del Grup de Recerca en 
AgròTICa, ha estat guardonat per 
la recerca en agricultura de preci-
sió pel Col·legi Oficial d’Enginyers 
Agrònoms de Catalunya. Felicitats.

La Sindicatura de Comptes alerta 
del fraccionament de contractes al 
Conselh Generau d’Aran. També es 
troba a faltar el Pla anual de control 
financer del govern aranès.
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La sort  
dels pobres
Si, com a mi, ahir no us va to-
car res de la Grossa de Nadal, 
estareu feliços de tenir salut. 
Sovint, pels volts del sorteig, 
es diu que aquesta és “la sort 
dels pobres”, com una manera 
de consolar-nos perquè conti-
nuem sent pobres un any més. 
En realitat, però, la frase no és 
del tot falsa. Perquè tenir salut 
no és gens menor, i és quelcom 
que sovint no valorem fins que 
ens trobem malament. No fa 
falta que sigui gran cosa, amb 
un simple refredat n’hi ha prou. 
Però fins que no el tenim da-
munt, sovint no ens adonem 
de com de bé estem. I no es 

pensin que jo ara vull fer aquí 
apologia de la frugalitat. Ni de 
bon tros. Allò que els diners no 
donen la felicitat només ho di-
uen les persones que mai han 
anat curtes de pasta. Els recur-
sos econòmics permeten cobrir 
les necessitats més bàsiques i 
que, a partir d’aquí, puguis pre-
ocupar-te de la resta. Però si no 
pots ni tan sols cobrir aquestes 
necessitats és impossible que 
siguis feliç. Això sense tenir en 
compte que els diners també 
són sinònim de salut, perquè 
ens permeten menjar millor, 
passar menys fred i tenir més 
oci, que implica una millor salut 
mental, entre moltes altres co-
ses. Així que sí, sort que tenim 
salut. Però els diners tampoc 
haurien estat malament.

Allò que els diners 
no donen la felicitat 
només ho diuen les 
persones que mai han 
anat curtes de pasta


