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L’Eix, ambmés
color quemai
Passejar ahir per l’Eix
era tota una odissea,
ja que amb la Fira de
Titelles estava atapeït
de petits i de cotxets.
Però entre la multitud
destacaven alguns
transeünts una mica
més grans. Eren els
seguidors de l’Eibar
que, abillats amb els
colors del seu equip,
semblaven no acabar
d’entendre el motiu
de la invasió de la
zona comercial en
diumenge.

Intolerants
sense
justificació
Alguns dels
participants en la
cadena humana de
dissabte per reclamar
la independència van
patir literalment a les
seues pròpies carns el
que significa la
intolerància. I és que
des de pisos de Prat
de la Riba a alguns
desaprensius no se’ls
va ocórrer cap altra
gràcia que tirar-los
ous i aigua. Ni es
mereixen més
comentaris.

MARTA ALÒS || VIURE PER VEURE

S
egur que no t’ho has deixat
perdre, Julieta.T’imagino amunt
i avall pels carrers de Lleida, ob-
servant com descarregaven cai-

xes, s’enfilaven els escenaris i s’obrien i
es tancaven els telons enmig de les ria-
lles i els aplaudiments. Segur que hi
eres. No ens pots pas enganyar, Julieta,
perquè la teva presència es feia evident
en cada moviment de fils, en l’esguard
d’un bocí de fusta pintada o en qualse-
vol altre material on la màgia aconse-
gueix fer vibrar l’espectador. Com cada
any has patit per si la pluja, ja ho saps
que pel maig cada dia un raig, ens es-
patllava la Fira però, finalment, ja ho
has vist que no ha estat així.Tot ha sor-
tit tal i com tu esperaves. Pots estar ben
contenta. Durant aquest cap de setma-
na aquest diari ha parlat de tu. Hauràs
llegit que enguany la Fira deTitelles era
la més emotiva de totes. Ximpleries!,
has degut de pensar. Com si no sabessin que tu no
estàs per romanços i que vas per feina. Ha sortit tot
bé?, t’has preguntat. Sí? Doncs perfecte i ara a co-
mençar a preparar la de l’any vinent que no podem
perdre temps. Suposo que tampoc no t’interessa gaire
saber que la Paeria va descobrir una placa per batejar

la Sala teatral de l’Espai 3 com aTeatre
Municipal JulietaAgustí. És un bon de-
tall que s’agraeix i que tens ben meres-
cut, però tu sempre has anat per feina i
mai no t’han interessat ni les plaques ni
les condecoracions. Els titelles, el món
dels titelles, aquesta és la teva lluita,
aquest univers que Ramon Llull ja ex-
plicava en el Llibre de contemplació en
Déu, quan els joglars moros ja utilitza-
ven bavastells, els ninots d’aparença hu-
mana fets de fusta policromada. Recor-
des el poema La Marioneta de Gabriel
García Márquez?: “...si per un instant
Déu oblidés que sóc un titella de drap i
em regalés un bocí de vida...”.Aquest
cap de setmana, tal i com succeeix en
aquesta ciutat nostra des de fa vint-i-
quatre anys, Déu ha tornat a acomplir
el desig de l’escriptor colombià, rega-
lant-nos bocins de vida. La fantasia ex-
trema, ja saps de què parlo, un any més

ha envaït la ciutat.Aquest cap de setmana hem retor-
nat a la infantesa, als nens i nenes que un dia vam ser.
Al cor de la imaginació que tot ho fa possible i mesu-
rable. Quan les cases eren de xocolata, als mentiders
els creixia el nas i les fades convertien els somnis en
realitat.

El president francès
compleix el primer
any en el càrrec amb
les cotes de populari-
tat per terra i protes-
tes pels ajustaments
que està imposant.

François Hollande

És el president de
Caixa Guissona, enti-
tat que ahir va cele-
brar els 50 anys amb
un concert de l’OJC i
un multitudinari bere-
nar popular.

J.M. Torrescassana

Felicitem els organit-
zadors de la Fira de
Titelles, amb ell al
capdavant, pel nou
èxit d’assistència a
l’edició del certamen
que va acabar ahir.

Joan AndreuVallvé

El pilot de Cervera
segueix imparable en
la categoria reina i
després del seu dispu-
tat segon lloc d’ahir a
Jerez ja és líder en so-
litari de MotoGP.

la imatge
deldia
Guissona, 50 anys
de la ‘seua’ Caixa
La celebració del 50
aniversari de la creació de
Caixa Guissona
(antigament Caja Rural)
va reunir en aquesta
població de la Segarra
centenars de persones,
que van gaudir de la
música amb la Julià
Carbonell. Un berenar
popular va ser el colofó.

XAVIER SANTESMASSES

Titellaires a ciutat

MarcMàrquez
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