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FA UNS POCS dies que vaig
arribar a les illes Pitiüses, con-
cretament a la més gran, Eivis-
sa, aquella que em va veure néi-
xer fa una pila d’anys i de la
qual no m’he separat mai mal-
grat que fa molt temps vaig for-
mar una família a Lleida. En
aquestes terres del Ponent ca-
talà he desenvolupat la meva
vida familiar, professional i so-
cial durant més de 30 anys i
m’he sentit també un lleidatà
més.Aquesta vegada he pogut
fer el viatge de manera ràpida
i fàcil, en un vol directe de 50
minuts de durada, des del nos-
tre nou aeroport de Lleida-Al-
guaire. L’avió ha estat un reac-
tor de la companyiaAir Nos-
trum (www.iberia.es), de 50
places, molt còmode i amb un
excel·lent servei, ocupat en un
70% de la seva capacitat.Ac-
tualment aquesta ruta Lleida-
Eivissa, i viceversa, només està
operativa des de la segona quin-
zena de juliol fins a la prime-
ra del mes de setembre següent,
i amb una freqüència de dos
vols setmanals, els divendres i
els diumenges.

Tothom coneix, encara que
només sigui de referències o a
través dels mitjans de comuni-
cació social, les illes d’Eivissa i
Formentera, però per als habi-
tants de les comarques del pla
de Lleida, de les pirinenques i
de les veïnes Franja i altres in-
drets no llunyans, el fet d’ha-

ver d’anar a Barcelona a aga-
far l’avió o el vaixell podia fer
una mica de mandra que, de
vegades, no animava a traves-
sar laMediterrània.Ara tots no-
saltres ja no tenim aquesta ex-
cusa per visitar aquestes illes,
que son aquí a la vora de casa.

Aquells que han aprofundit
poc a documentar-se sobre les
Pitiüses potser cauen en l’error
de creure que només és un lloc
per a diversió de la gent jove.
La veritat és una altra. És un
territori amb un ventall enor-
me de possibilitats i on hi ha
força aspectes a considerar.
Molt verd, tot arbrat, de pins i
savines a totes les seves mun-
tanyes i que arriben sovint fins
a la mateixa vora de la mar; les
seves terres de cultiu també es-
tan arbrades, però d’ametllers,
garrofers, oliveres, figueres, ta-
rongers i d’altres. Des de l’ai-
re, arribant a Eivissa, ja es veu
com un pessebre de Nadal, tot
colorit de verd i marró clar amb
taquetes blanques correspo-
nents a les cases, pageses o d’es-
tiueig, que hi ha repartides per
a tot arreu. Considerant que la
pitiüsa gran, Eivissa, té uns 40
km de nord a sud i 15 km d’est
a oest (572 km2 de superfície),
i que la petita, Formentera, en
té uns 10 de nord a sud i 25
d’est a oest (83 km2 de super-
fície), tots els punts estan a
l’abast de poder anar-hi en
cotxe, moto o bicicleta, sense

problemes, des de qualsevol
que sigui el lloc de residència
que emprem en la nostra esta-
da. La comunicació entre les
dues illes és força fàcil, amb
molts freqüents serveis de fer-
ry, que entre el port d’Eivissa i
el de la Sabina formenterenc
són uns 50 viatges cada dia,
amb una durada de cada tra-
jecte d’uns 45 minuts, màxim.
També hi ha altres rutes des
dels ports de SantAntoni i San-
ta Eulària.

Si ens interessa la cultura,
podem visitar i admirar llocs
com la ciutat d’Eivissa, el seu
barri antic anomenat DaltVila,
emmurallat, preciós, declarat
patrimoni de la humanitat per
la Unesco el 1999, on trobarem
la catedral, la seu episcopal,
l’ajuntament, l’església de Sant
Domingo, una seu del museu
fenici-púnic local, el museu Pu-
get, el seu castell (actualment
en obres per convertir-lo en pa-
rador) i unes muralles perfec-
tament conservades i que do-
minen el port, la resta de la ciu-
tat i tot l’entorn.Visitar-lo de
dia i sopar-hi de nit és un plaer.
En aquests carrers també s’hi
celebra, al mes de maig de ca-
da any, la Fira Medieval, un es-
pectacle molt complet, realis-
ta i engrescador.Altres aspec-
tes culturals que no hem d’obli-
dar són les defenses perifèri-
ques de les illes mitjançant tor-
res de vigilància (no deixeu de
visitar la del pirata, vora Cala
d’Hort, al sud-oest d’Eivissa,
amb una vista privilegiada so-
bre l’illot d’esVedrà) o les es-
glésies, que també eren, en l’an-
tiguitat, llocs de defensa con-

tra els pirates, com les de San-
ta Eulària des Riu (el Puig de
Missa, amb el Museu d’Etno-
grafia) o la de Sant Jordi de Ses
Salines.No podem deixar d’as-
sistir a una sessió de ball pagès,
tan diferent de la resta de dan-
ses populars d’arreu, i del qual
regularment es fan exhibicions
per les diferents colles illenques
a llocs com els porxos de les es-
glésies de Sant Miquel, Sant Jo-
sep i d’altres.

Si ens interessa el turisme de
sol, platja, esports i compres,
aquí n’hi ha de sobres. Respec-
te a les platges, podem fer-ne
un apunt esmentant, com amés
representatives, a l’illa d’Eivis-
sa, les de Ses Salines, Es Cava-
llet, cala de SantVicent, Porti-
natx i Port de Sant Miquel, en-
tre moltes altres. I a la de For-
mentera, les de Ses Illetes, Es
Pujols, Es Caló, Migjorn i cala
Saona.Aquests més de 300 km
de costes els podem recórrer
de diferents maneres. Bé sigui
per terra en vehicle propi por-
tat en vaixell o llogant-ne un in
situ a preus assequibles, i tam-
bé per mar, fent ús de les múl-
tiples rutes establertes, o llo-
gant una llanxa o un iot més
o menys gran. En tots els casos,
cal recordar que a la badia d’Ei-
vissa tenim el Club Nàutic, la
Marina Ibiza i la Marina Bota-
foc, i també hi ha dos clubs nàu-
tics a les viles de Santa Eulària,
SantAntoni i la Savina (For-
mentera), des d’on es pot tenir
accés a tot tipus d’activitats re-
lacionades amb la mar que ens
podem omplir totalment les
nostres vacances.

Cal no oblidar la possibilitat
de veure curses de cavalls tro-
tons a l’hipòdrom de Sant Ra-
fel. I respecte a l’oferta comer-
cial, és enorme i de tots els ni-

vells. Destaquen els famosos
mercadillos hippys del Punta
Arabí (dimecres, Santa Eulària)
i les Dàlies (dissabtes, Sant Car-
les). Evidentment, durant l’es-
tiu, l’oferta de festes locals és
molt àmplia i variada, i ens per-
met accedir a concerts, espec-
tacles pirotècnics i d’altres amb
molta facilitat.

Per últim, si com a comple-
ment de tot el que ja hem refe-
rit volem accedir a locals i in-
drets de diversió nocturna,
l’oferta també ésmolt gran.Des
de sopars en zones de calma,
com poden ser a DaltVila o a
Santa Eulària, o al poble de
Santa Gertrudis, fins a altres
més glamurosos a llocs com les
referides Marines Ibiza i Bota-
foc d’Eivissa,Atzaró, km 5, Ja-
caranda i molts altres. De so-
pars en zones més multitu-
dinàries també en tenim als
ports d’Eivissa, de Santa Eulària
i de SantAntoni, entre altres
indrets. I de discoteques i sales
de festes, el ventall també es
força ampli: Privilege,Amne-
sia, Pachá, Space, Ushüaia, Es
Paradís, etc.

La visita a aquests illes es pot
articular bàsicament de dues
maneres, si es fa servir l’actual
calendari de vols des de Llei-
da-Alguaire.Una és la d’un cap
de setmana, de divendres a diu-
menge, centrada en una activi-
tat concreta i en una zona no
gaire àmplia. La segona és la
d’una setmana (8 o 10 dies). En
aquest cas, les possibilitats són
molt més àmplies i el ventall
de coses a veure i activitats a
practicar són immenses. En els
dos casos, fent-se una bona pla-
nificació prèvia, segur que serà
una primera visita que deixarà
ganes de repetir-la per comple-
tar-la.
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Certament, existeix un batxi-
llerat artístic que permet el se-
guiment d’estudis superiors en
aquest àmbit, però, en conjunt,
resulten limitats per a aquells
nois i noies que desitgen pro-
fessionalitzar-se en alguna
d’aquestes activitats. Per això,
l’Ajuntament ofereix formació
artística a l’Escola Municipal
de BellesArts, al Conservato-
ri Municipal deMúsica i a l’Au-
la Municipal deTeatre.

Volem que Lleida excel·lei-
xi per la qualitat de la seva cul-
tura i, per aconseguir-ho, hem
de començar per promoure la
creativitat dels joves lleidatans
i lleidatanes mitjançant les es-
coles esmentades. Els alumnes
d’aquests centres es preparen
per a una dedicació, personal
o professional, a les arts plàs-
tiques, com ens ho mostren en
la seva exposició anual; per a
la música i per a les arts escèni-
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Us parlava la setmana passada de la importància
d’una bona educació i formació dels joves per
assegurar el seu futur en una societat que els
demana uns coneixements sòlids. Tanmateix,
l’educació en determinades matèries, com les arts
plàstiques i la música, tenen una presència escassa
en els programes educatius.
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ques en la proximitat delTea-
tre Municipal de l’Escorxador.
Algunes de les produccions re-
sultants han donat origen a or-
questres com la Julià Carbonell
i la creació de companyies de
teatre. Un cop acabat el nou
equipament de GardenyMagi-
cal, podrem produir a Lleida
obres de format audiovisual,
una part emergent en la gene-
ració de cultura del segle XXI.

Cal recordar que Lleida gau-
deix d’un extraordinari patri-
moni monumental fàcilment
accessible: la SeuVella, cada
any més visitada per lleidatans
i forans; el castell de la Suda,
recentment obert al coneixe-
ment d’uns i altres, un cop fi-
nalitzada la seva restauració;
les muralles del turó; el castell
delsTemplers, a Gardeny, l’al-
tre turó de Lleida; les esglésies
romàniques de Sant Martí i
Sant Llorenç; els edificis civils
de la Paeria i de l’antic Hospi-
tal de Santa Maria, que recu-
llen una bona part de la història

de la nostra ciutat, com ho són
les termes romanes o les anti-
gues adoberies, que es poden
visitar a la rambla de Ferran.

Lleida també gaudeix d’un
destacat patrimoni artístic en
l’àmbit de les arts plàstiques.
La seva característica és abas-
tar tot el recorregut històric de
la ciutat, des dels seus orígens
fins a les manifestacions d’art
més actual. El Museu de Llei-
da disposa d’un fons que abas-
ta des de les mostres ar-
queològiques fins a la pintura
i l’escultura medievals; el Mu-
seu Morera, amb un fons de
pintura i escultura contem-
porània; i el Centre d’Art La
Panera, que disposa d’un im-
portant fons de les manifesta-
cions plàstiques més actuals,
L’anunciada creació de la Fun-
dació Sorigué d’un Museu
d’Art Contemporani, dotat
d’un extraordinari fons de gran
qualitat, completarà l’oferta
cultural en aquest àmbit.

A partir d’aquí, volem incre-
mentar-ne la difusió, especial-
ment als municipis de la nostra
demarcació. Els premis d’as-
saig, de poesia i de narrativa
són una bona mostra del que

dic. També ho és la Biennal
d’Arts Plàstiques Leandre
Cristòfol. L’Orquestra Julià Car-
bonell i el Cor de l’Auditori ac-
tuen arreu. El Concurs Inter-
nacional de Piano RicardViñes
és conegut, i participat, per pia-
nistes de tot el món. La Fira de
Titelles atreu titellaires del pa-
ís i de l’estranger. L’Auditori i
la Llotja ofereixen temporades
de música, òpera i teatre. I la
cultura popular té, entre altres
representants, els Castellers de
Lleida, la Festa deMoros i Cris-
tians i la gastronomia –amb
l’Aplec del Caragol al capda-
vant com a principal manifes-
tació–, als quals cal afegir les
nombroses entitats de dansa,
de cant coral i d’elements de
festa tradicional que ens con-
verteixen en un centre de cul-
tura popular de tot el país.

Lleida ha de fer ara el salt a
centre de referència de creació
cultural a Catalunya. Hem de
desenvolupar una indústria cul-
tural que, basada en els ense-
nyaments artístics i d’humani-
tats, competeixi bé en el sector
de la cultura, que serà un dels
de més expansió en països de
Catalunya i a tot Europa.
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