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Carrers amb franquistes
LA PAERIA va rebutjar, en el 
ple del mes de gener passat, amb 
els vots de socialistes, Ciutadans 
i PP, retirar els noms de perso-
natges relacionats amb la dic-
tadura franquista que encara 
perviuen en la llista de carrers 
de la ciutat. L’organització juve-
nil de la CUP, Arran Lleida, va 
fer una campanya de denúncia 
al llarg de l’últim mes i la cul-
minació va ser la presentació 
d’una proposta, per part dels 
dos regidors de la Crida, en la 
qual es reclamava l’eliminació 
d’aquests noms per respecte a 
les víctimes del franquisme. 

Com és que després de tants 
anys de democràcia encara so-
breviuen aquests noms als ca-
rrers de la ciutat? Cert és que ja 
no hi ha un carrer del General 
Mola, o una avinguda del Ge-
neralísimo, o de José Antonio, 
però continuen vigents alguns 
alcaldes, presidents de la Di-
putació i altres que ho van ser 
durant els quaranta anys de dic-
tadura i que, a més a més, suma-
ven a aquest càrrec el de cap lo-
cal o provincial del Movimiento, 
el partit únic fundat per Franco. 
Fins i tot alguns d’aquests per-
sonatges van tenir responsabili-
tats polítiques a Falange durant 
els anys més durs, els 15 o 20 

primers, del règim. Han de ser 
eliminats en nom d’una repa-
ració històrica? La lògica més 
elemental ens diu que sí, però hi 
ha qui s’hi oposa en nom que no 
sigui esborrat de cop tot un pe-
ríode de la nostra història, com 
si no hagués existit. Posaríem 
el nom d’un carrer als que van 
causar dolor i sofriment entre 
els ciutadans de Lleida en al-
tres èpoques? Està clar que no, 
de forma que urgeix retirar les 
plaques o afegir-hi una llegenda 
amb els seus mèrits.

JUAN CAL
LA PEIXERA

Encara queden 

carrers amb els noms 

d’alcaldes o presidents 

de la Diputació de 

Lleida que ho van ser 

durant el franquisme
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VOX POPULI

Elpidio José Silva @elpidiojsilva

«Des d’avui, oficialment, s’obre un nou cicle en la política 
espanyola, cap a una 2a transició política.»

Philmore A. Mellows @PhilAMellows

«Això de segona transició és tan vague com ampul·lós. Sóc 
d’aquells rarets que quan pugen a un taxi els agrada saber on 
el porten.»

Leonaidas Hispano @Rub24263

«Pedro Sánchez, estàs fent el mateix que retreies al PP, 
immobilisme i no dialogar amb els catalans. A Catalunya 
aposten per parlar sempre.»

Marta Niubó @Marta_catalonia

«Sr. @sanchezcastejon: si la seua actitud amb Catalunya ha 
de ser la mateixa que Rajoy però oferint-nos escorrialles (el 
Senat), estalviï’s l’insult.»

Jofre Llombart @jofrellombart

«Pedro Sánchez farà un pacte tan plurinacional que a la 
ronda de contactes ha exclòs En Comú Podem, ERC i DiL. Tot 
segueix igual.»

«Que la 
independència 
anava de debò                    
vostès se n’han               
adonat massa 

tard»

Carles Puigdemont

President de la Generalitat 
citant Gil de Biedma

Actuar contra el canvi climàtic

A hores d’ara ja ningú discuteix que l’actuació de l’home produeix modificacions 
en el clima del planeta, que l’emissió dels gasos hivernacle provoca un escalfament 
global i que l’augment de les temperatures és conseqüència directa de les activitats 
humanes. Així ho van reconèixer els 195 països reunits a París que van assolir un 
acord, batejat per uns com a històric i que per a d’altres quedava molt curt, per ac-
tuar contra el canvi climàtic. L’evidència també la podem constatar aquest hivern 
amb una climatologia a Lleida anormalment benigna, amb el gener més càlid dels 
últims vint anys i una pluviometria tan escassa que comença a ser preocupant, 
de forma que fins i tot l’arquebisbe de Barcelona ha demanat pregàries als fidels 
perquè plogui. Les conseqüències d’aquesta climatologia encara estan per delimi-
tar-se però ja comencen a notar-se efectes com l’augment de la mortalitat d’arbres 
i la propagació de la plaga de processionària als boscos, en l’agricultura s’adverteix 
sobre el perill de sequera, l’avenç de la floració i el consegüent risc de gelades en 
el que falta d’hivern que seria nefast, l’escassetat de neu perjudica les estacions 
d’esquí i els experts avisen que les reserves nivals a les muntanyes són la meitat de 
la mitjana dels últims cinc anys, una cosa que augura escassetat d’aigua als pan-
tans per a la primavera i l’estiu si no arriben les pluges, que les glaceres cada any 
perden superfície, que s’eleva la cota de neu i que el gradual increment del nivell 
del mar és constant. L’objectiu de la cimera de París és aconseguir que l’augment 
mitjà de les temperatures a final de segle es quedi per sota de dos graus, però a 
Lleida aquest mes de gener hem estat 2,8 graus per sobre de la mitjana, estadística 
que sens dubte s’atenuarà amb l’arribada de fronts freds al llarg de febrer, però que 
mostra una tendència preocupant. La responsabilitat més gran en aquesta batalla 
és sens dubte dels estats, que van ser incapaços de complir individualment els te-
bis compromisos de Kyoto, però també hem d’afrontar-la els ciutadans procurant 
evitar activitats contaminants, utilitzant vehicles o electrodomèstics respectuosos 
amb el medi ambient i exigint als nostres governs que compleixin els acords, 
perquè nosaltres en serem els perjudicats i tenim l’obligació de deixar un món 
almenys igual que el que hem rebut.

EDITORIAL

Ser-ho o no
HE MANLLEVAT el títol d’una 
obra de teatre l’arquitectura de 
la qual són unes converses entre 
dos veïns d’escala amb creences, 
coneixements, horitzons i visió 
del món del tot distintes i del tot 
distants. I la identitat –individu-
al i col·lectiva– i, consegüent-
ment, la tolerància, és el gran te-
ma de fons d’una obra tan tendra 
i divertida com colpidora i emo-
tiva. ¿Què passa quan dos veïns 
que es troben sovint al replà de 
l’escala de casa, l’un descobreix, 
per internet, que l’altre és jueu? 
Unes converses signades per Je-
an-Claude Grumberg, un dels 
autors tràgics francesos més cò-
mic de la seva generació i que 
aquesta temporada J. M. Flotats 
ha dirigit i interpretat al Teatre 
Lliure. Ser-ho o no, teatre polític 
en clau de comèdia, traduït al 
català per Salvador Oliva i donat 
a l’estampa per Pagès Editors i 
la Companyia Flotats, amb el 
pretext de “la qüestió jueva”, 
tracta, d’una banda, la necessitat 
que té tothom de pertànyer a 
una comunitat, a una organit-
zació o a una ideologia, posem 
per cas. I, d’una altra, de com 
salvar-nos-en, dels perills del 
grup on l’atzar ens ha fet néixer, 
tot just perquè tothom té por de 
“ser llançat a la solitud dels in-

dividus sense companyia”. Dels 
dos veïns d’escala, l’un, jueu per 
naixement, sap racionalitzar i 
objectivar el seu sentiment de 
pertinença a la seva cultura –
perquè no és una característica 
que pugui negar– i a la seva re-
ligió –que valora amb molt de 
sentit crític–, però no les abraça 
de manera irracional. L’altre, de 
veí, que no n’és, de jueu, mostra 
la necessitat de voler-hi pertà-
nyer, en algun grup. En busca un 
i s’hi llança de manera irracio-
nal. El crit d’alerta de l’autor és 
sobre què representa “abraçar, 
diu Oliva, una fe o una identitat 
qualsevol de manera irracional, 
sense objectivació i, sobretot, 
sense escepticisme”. I és que “la 
ignorància”, assenyala Mauro 
Armiño, traductor al castellà 
de l’original francès, “sempre 
serveix de punt de partida per 
a qualsevol tipus d’odi. Odi a 
allò que no es coneix o bé que 
es coneix a través de tòpics”.  
El veí que té necessitat de voler 
ser jueu ho confon tot perquè 
no sap res de res. I lluny de ser 
prudent, com tot home  intel·li-
gent, és gosat i ridícul. I no sap, 
és clar i tampoc, de respecte 
a l’alteritat. Això, en un món 
com el nostre. Gran tàndem, 
Grumberg-Flotats.

CARME VIDALHUGUET
CAFÈ DELS OMESOS


