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El teatre resisteix
La Fira de Teatre al Carrer, FiraTàrrega, va abaixar ahir el teló d’una nova edició que
ha hagut de lluitar des del primer moment contra les estretors que imposa la crisi
econòmica i contra la repercussió que suposa la pujada de l’IVA cultural del 8 al 21
per cent. Tot un repte per als seus organitzadors a l’hora de prendre decisions, amb
l’objectiu de mantindre el paper de referent mundial de les arts escèniques que el
certamen s’ha guanyat a pols al llarg dels ja més de 30 anys de celebració. I, mal-
grat tot, el balanç només pot ser satisfactori, encara que s’hagin venut 4.000 entra-
des menys que l’any passat –malgrat que s’ha aplicat una rebaixa del 20% en el
preu de les entrades– i que dissabte i ahir diumenge la pluja hagi llastat la presèn-
cia de públic als carrers de la capital de l’Urgell. Amb la que està caient s’ha de des-
tacar que FiraTàrrega hagi aconseguit, amb un 6% menys de pressupost, reunir 78
espectacles a càrrec de 77 companyies –una desena més que en l’edició del 2012–,
que el 52 per cent de les obres representades hagin sigut estrenes absolutes i que
l’oferta hagi estat integrada per un 48% d’obres amb assistència gratuïta, un 26%
de pagament i un altre 26% d’espectacles d’arts escèniques de carrer d’aforament
restringit. Una altra dada positiva ha sigut que el recinte de la Llotja ha comptat
aquest any amb 52 estands, 403 entitats i 714 professionals acreditats.

FiraTàrrega i la majoria dels certàmens de tot tipus que s’organitzen a Catalunya
han recorregut a la imaginació i a les noves fórmules de gestió per arribar on anta-
ny aconseguia les subvencions públiques, que ara han minvat, i per contrarestar els
efectes de la pujada de l’IVA, que es nota en les entrades als teatres i també en la
contractació d’espectacles per part dels ajuntaments per a les seues festes. Davant
d’aquesta situació s’imposa un exercici de resistència amb l’esperança que la millo-
ra no es faci de pregar per molt temps i mentrestant enginyar-se-les per no perdre
el prestigi guanyat. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va expressar en l’ac-
te inaugural de dijous la convicció que la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega repre-
senta l’inici d’una temporada amb més consum cultural i per tant més treball per
al sector. Tant de bo tingui raó.
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DIARI SEGRE SLU

AQUESTA SETMANA

❚ La Diada de Catalunya comp-
tarà aquest any amb les habituals
ofrenes florals dels ciutadans, en-
titats i institucions i la cadena hu-
mana des de la frontera francesa
fins a Alcanar per reclamar la in-
dependència.

DiadaNacional i Via
Catalana cap a la
Independència

Comença el curs
escolar en educació
infantil i primària

Cervisia, la fira de
la cervesa, obre
als Camps Elisis

dimecres

❚ Finalitzades les vacances co-
mença el curs escolar i aquest di-
jous ho farà per als alumnes
d’educació infantil i primària, i di-
vendres s’incorporaran a les au-
les els d’ESO, batxillerat i FP de
grau mitjà.

❚ El pavelló 3 de Fira de Lleida
acull des de divendres i fins diu-
menge la cinquena edició de Cer-
visia, la fira de la cervesa, que
amb entrada gratuïta oferirà la
possibilitat de degustar-ne fins a
30 varietats diferents.

11 dijous 12 divendres 13

Desprésde l’Onze
JA SE sap que després de l’on-
ze ve el dotze, però en dates sig-
nificades això vol dir alguna co-
sa més. L’any passat, fa només
365 dies tot i que ens sembla
que ha transcorregut una eter-
nitat política d’espera, el pano-
rama que es va dibuixar l’en-
demà de la marea humana de
Barcelona de l’onze de setem-
bre res tenia a veure amb l’ex-
pectativa del dia deu. Escrivia
aleshores que aquella històrica
manifestació havia agafat par-
tits polítics i institucions amb
el pas canviat. Recordava tam-
bé les paraules de la Presiden-
ta del Parlament donant les grà-
cies “per fer-nos adonar del que
penseu”, paraules demostrati-
ves que la sintonia carrer/par-
lament no estava del tot ajus-
tada malgrat que una de les fun-
cions principals dels represen-
tants populars hauria de ser es-
tar amatents als neguits dels ciu-
tadans sense emmirallar-se en
disputes partidàries més pen-
sades en funció de les properes
eleccions que en les properes
generacions.

Molts més, a banda de la se-
nyora De Gispert, s’expressa-
ren dient haver-se adonat del
que estava succeint.Van ser ma-
joria els dirigents polítics que
van fer grans declaracions i pro-
pòsit d’esmena, no pas el diri-
gents del PSC que semblen en-

testats en un absurd exercici su-
ïcida. El President Mas, recor-
do avui, va dir a Palau, a Ma-
drid i al Món que “Catalunya
necessita l’instrument d’un es-
tat i crec que aquest és el clam
de la gent al carrer, dient-ho a
més de manera pacífica, demo-
cràtica i il·lusionant” i uns di-
es després va recordar als seus
militants: “Avui, a Catalunya hi
ha una flama encesa. I nosaltres
no apagarem la flama que es-
calfa el cor de les persones”.

Transcorregut un any, en el
que ha plogut molt i intensa-
ment, la majoria de les forma-
cions polítiques, per no dir la
totalitat, continuen superats per
aquella onada o amb el pas can-
viat.Alguns, més que canviat el
pas, ballen un minuet mentre
sona un rock and roll. Sembla
com si ignoressin que demà pas-
sat Catalunya farà la demostra-
ció més gran i evident que quel-
com ha canviat sense retorn i
que ho farà sense que hagin es-
tat convocats o cridats pels seus
representants parlamentaris.

No sé si la ciutadania després
del dia onze en tindrà prou amb
esperar un any (o uns anys) més
mentre escolta dels polítics dis-
cursos de comprensió, contri-
ció i promesa o diatribes suï-
cides absurdes, o si simplement
apostarà per canviar de repre-
sentants.

PEP MÒDOL
MY WAY

Eleccionsplebiscitàries
ALGÚTÉ algun dubte que anem
a unes eleccions on els ciutadans
haurem de votar entre els par-
tits que defensen la independèn-
cia i els que defensen altres mo-
dels? Cap dubte. La consulta le-
gal no es farà. No ens la deixa-
ran fer. I és una llàstima i demos-
tra la poca visió estratègica que
tenen els polítics a Madrid.

Mirin el primer ministre Ca-
meron amb Escòcia. Està posant
totes les facilitats pel dret a de-
cidir. Només faltaria que un po-
ble lliurement no pugui votar so-
bre el seu futur! El President Ra-
joy podria prendre nota i, si més
no, contestar la carta que se li
ha enviat des del Palau de la Ge-
neralitat fent la petició d’una
consulta legal i pactada.

Ara bé, em preocupa la ges-
tió tant del fracàs com de l’èxit.
ERC, soci a l’ombra del Presi-
dent Mas, farà pressió per fer la
Consulta al 2014 (gran profecia
del Carod Rovira, se li ha de re-
conèixer).

Què passarà quan no es con-
voqui i el President Mas execu-
ti el seu Pla B de convocar elec-
cions plebiscitàries al 2016?
Com governarà dos anys més
sense el suport parlamentari

d’ERC? Continuarem prorro-
gant pressupostos? És inviable.

Imaginin que el President Mas
ha de convocar eleccions al
2014: el resultat seria que ERC
amb les CUP podrien formar go-
vern. Quin seria el següent pas?
Quin paper jugaria Unió, el so-
ci etern de Convergència, con-
trari a la independència? La cor-

da política es tensa.
Estic d’acord amb ERC en una

cosa: necessitem fer com més
aviat millor aquesta consulta.
No podem estar només parlant
d’aquest procés com un proble-
ma més, afegit als que ja tenim
els ciutadans.

I, com va dir l’exalcalde En-
riqueTierno Galván: “Beneït el
caos, ja que és símptoma de lli-
bertat”.

GERARD GUIU RIBÉ
AVE LLEIDA!

La consulta legal no es
farà. No ens la deixaran
fer. I és una llàstima i
demostra la poca visió
estratègica que tenen
els polítics a Madrid


