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Federico Jiménez Losantos

Ferran Adrià

EMPRESARI I LOCUTOR RADIOFÒNIC

CUINER, XEF DEL RESTAURANT EL BULLI

Losantos i César Vidal –foragitats de la COPE fa alguns mesos– van bojos per recuperar des de la seva nova emissora, EsRadio, la presència i influència que tenien abans. Ara només tenen permís per emetre a Madrid i poca cosa més.
A Catalunya el Govern ja els ha enxampat al Camp
de Tarragona, on se’ls podia sintonitzar sense permís. No tardaran a sortir dient que són novament
víctimes de la persecució dels nacionalistes… l

eren les vedets i cantants de mo02 Abans
da les qui anaven a elevar la moral de les
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L’espam

tropes en casos de conflicte. Però els temps canvien: Adrià és una de les cares visibles d’un espot que vol dulcificar la imatge de l’Exèrcit espanyol. La setmana passada se’l va veure visitant
una fragata de l’armada, tot cofoi. Quina necessitat té un cuiner de prestigi mundial com ell de
ficar cullerada en aquesta guerra? l

Off the record
Tornar-la, no, però diu que
està disposat a vendre’ns-la
a un preu interessant. I que,
si preferim pagar en negre,
per part seva, cap problema.

Internet s’excita amb
les filles de ZP

Així què? El Millet
ens tornarà la Creu
de Sant Jordi?

● ● La moda neogòtica, que fa furor entre molts sectors del
jovent, està associada a un caràcter rebel, sensible i romàntic. Res a veure amb la cacera de bruixes –i mai millor dit– que
s’ha muntat a Internet a compte del look que portaven les dues
filles del president del Govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en la seva recent trobada amb el matrimoni
Obama. Des d’EL TRIANGLE considerem que aquestes noies
tenen dret a anar vestides com els sembli i, des de la tolerància intergeneracional, aplaudim que els seus pares hagin
respectat la seva decisió i la seva independència. Una altra cosa és que José Luis Rodríguez Zapatero fes mans i mànigues
per tal d’impedir que les fotos de les seves filles circulessin per
Internet. Un cop penjades, ja són imparables! l

Ei, pinxo! Tinc un estudi
que demostra que per culpa teva tinc mala imatge,
em veuen com un prepotent i un xuleta i perdo
punts en les enquestes.

Sempre endavant

Chacón, treu això
EL TRIANGLE reclama a la ministra de
Defensa, Carme Chacón, que doni les instruccions pertinents
perquè sigui eliminat el
relleu que reprodueix
l’escut amb l’àliga franquista de la façana del
Palau de Capitania de
Barcelona i tots els
símbols que perviuen
en dependències militars del nostre país. (Envieu
els vostres missatges de suport a aquesta iniciativa a
<redacciosetmanari@eltriangle.eu>.) l

●●

Doncs jo tinc un estudi
que demostra que el
Polònia perd audiència per culpa teva,
o sigui que no fotem
cagarel·la…

ESPERANZA AGUIRRE

Presidenta de la Comunitat de Madrid

a subir el IVA a este niño que
venía aquí. Las chuches, va
a subir el IVA de las chuches,
también.» Rajoy sap quant val

«NO HE DICHO QUE [RUBALCABA] PINCHE TELÉFONOS… VAMOS, LO DIJE,
PERO RECTIFIQUÉ. ESTÁBAMOS DE BROMA […],
NO QUIERO ACUSARLE DE
HACERLO DIRECTAMENTE. PERO ESCUCHAS, DE
HABERLAS, HAYLAS. […] AL PARECER, HAY UNA
ESPECIE DE ORDENADOR GIGANTE QUE PERMITE
AL MINISTRO DEL INTERIOR ESCUCHAR LAS CONVERSACIONES DE TODOS NOSOTROS.»

una chuche tant com Zapatero sap quant val un cafè.

Això sí que és espionatge de debó. Joan Oliver, al loro!

MARIANO RAJOY

casa de cites

President del Partit Popular
a «[El Govern central] le va

