
L’expresident del PP, del Gobierno i artífex de les estructures 
que van portar als populars a les seves màximes quotes de 
poder, José Maria Aznar, va oficialitzar ahir el seu trencament 

amb el PP que regeix Mariano Rajoy, en anunciar que renuncia al 
càrrec de President d’Honor del PP i que no assistirà, per primera 
vegada, al congrés del partit que se celebrarà al mes de febrer. És 
un gir més en una història de desencontres dels dos líders de la 
dreta espanyola que fa temps que dura i que en els darrers mesos 
s’anava accentuant. Aznar, que diu que no trenca el seu carnet de 
militant, però, es refugiarà al davant de FAES, la fundació –factoria 

d’idees, li diuen– que durant dècades preparava les estratègies 
i idees força ideològiques del PP. FAES, de fet, fa dos mesos ja 
va anunciar també que es desvinculava del PP i criticava la que 
interpreta com a deriva en contra de la història del partit de les 
darreres decisions de Rajoy. Aznar s’ha posicionat en l’ala més 
dura de la dreta del PP i, prescindint del càrrec honorífic però que 
li donava una veu lligada a l’estructura, es creurà més lliure per a 
expressar els seus plantejaments. D’altres partits han viscut crisis 
com aquesta i, al final, resulta que guanya el que es queda, ja que 
el que marxa s’emporta associada la imatge de radical.
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La T1 2017 Latemporada de 
música, teatre, dansa, circ i 
màgia a Lleida primer semestre 

2017, ja és amb nosaltres. ¡Al·leluia! 
Em trec el barret davant la capacitat 
improvisadora de l’alcalde Ros. Altra 
vegada executa un joc de màgia 
potàgia que deixa bocabadada la 
infantil oposició. L’invent rosià unifica 
les programacions de sempre, fent 
un pack que posa en el mateix 
calaix de sastre tres equipaments: 
l’Auditori, La Llotja i l’Escorxador. En 
la teatral roda de premsa, el senyor 
alcalde, com a bon tecnòcrata, 
quantificava Latemporada: 58 títols, 
68 funcions i 46.000 butaques. De 
moment, ha maridat la Puri Terrado 
i el Llorenç Corbella. Fanfàrries i 
declaracions retòriques a banda, 
el senyor alcalde va dir que ara la 
cultura s’UNIVERSALITZAVA: dels 3 
als 57 euros l’entrada. Si fitem amb 
lupa la programació, l’oferta musical 
(34) guanya per golejada al teatre 
(16), la dansa (5), el circ (1) i la màgia 
(1). En música, cap ni una formació 
d’excel·lència universal; quant el 
teatre, la més que vista Incendios 
amb la Núria Espert, i L’hostalera 
casolana de la Perla 29 suposen 
anar un pèl enllà del producte de 
proximitat. En tot cas, compte que 
els iaios d’El Tricicle no se’ns morin a 
escena. Quant la dansa, tres quarts 
del mateix. I per cert, ¿quin és el 
pressupost de Latempo?

Latemporada

S ón les 5 del matí, estic davant l’ordinador i he d’escriure 
l’article de demà pel diari. És la mateixa feina que he 
estat fent tots els dimarts dels darrers 3 anys. De temes 

me’n sobra, però no vull acabar parlant dels mateixos de 
sempre que tristament es repeteixen diàriament als mitjans 
escrits. M’agrada ser diferent, aportar coses noves i, si pot 
ser, parlar de la meva ciutat i del meu país. Podria parlar de 
persones, de llocs o d’empreses, que segurament m’agrairan 
que els hagi citat i els hagi ajudat a promocionar-se més per 
aquest complex món en el qual estem. Però avui, a les portes 
del Nadal, m’entristeix veure les notícies que llegeixes als 
mitjans digitals, doncs encara no he tingut accés als mitjans 
escrits d’avui, i que lamentable ens relaten tot el que esta 
succeïnt.
Se m’encongeix el cor quan llegeixo la notícia del camió Scania 
que ha entrat en un mercadet nadalenc de Berlín envestint un 
bon nombre de ciutadans anònims i innocents. En primeres 
instàncies, es confirmen que 12 persones hi han perdut la 
vida, pobres famílies, a 4 dies de Nadal i sense el plat d’aquell 
familiar que involuntàriament ha desaparegut per culpa de 
fanàtics pertorbats i obsessionats amb un altre futur que no 
és el de viure en pau. Em poso les mans al cap quan (gràcies 

a les noves tecnologies i la poca sensibilitat dels mitjans de 
comunicació) observo que un policia turc dispara sense pietat 
a l’ambaixador rus a Turquia. Que Rússia és al punt de mira, 
es perfectament sabut i ho ha estat de sempre, fins que no 
decideixin canviar les seves actituds en política internacional. 
La mítica rivalitat russo-americana que sempre ha imperat, ha 
estat la culpable de molts dels tràgics esdeveniments que ens 
ha deixat la historia recent. 
D iscrepo que molts dels motius vinguin per polítiques 
imperialistes de cada país o col·laboració amb aliats, hi ha 
quelcom més, com l’ajuda a les empreses militars i d’armament 
a poder subsistir. Factors com el control del pas del Mar Negre 
al Mediterrani sempre ha estat clau pels russos per tenir accés 
a l’Orient Mitjà. L’entrada del país veí dels otomans, Grecia, a 
la Comunitat Europea sempre ha estat qüestionada, puix que 
la seva aportació econòmica a l’ens europeu ha estat mínima, 
però el fet de tenir controlat uns dels punts estratègics del 
mar Mediterrani, ha estat l’ambició que sempre ha permès 
mirar amb bons ulls desde Brusel.les al país grec. I per 
últim, i perdoneu per aquest salt tan gran de tema, a casa 
nostra tampoc ens deslliurem de problemes habituals que 
consumeixen diàriament les notícies periodístiques. Un altre 

crim masclista; aquest cop per una persona coneguda per 
la societat civil catalana; pel que va ser primer director de la 
televisió catalana. Un altre Nadal trist per una altra família per 
culpa de la violència domèstica. I del cas català, que llegeixo 
que ha donat un revés a la diplomàcia espanyola amb el cas 
de les estelades al Camp Nou. Aquest darrer assumpte, junt 
amb el de les compareixences judicials dels polítics catalans, 
no fa més que sumar esforços per poder privar el diàleg que 
uns en presumeixen (a la seva manera) d’exercir-lo i els altres, 
un poble que el reclama després de fets consumats i actituds 
reflectides durant els darrers anys.
Com sempre ens anirem fent grans i avui, a les portes del dia 
de la Loteria i a tres dies de Nadal, és trist que no puguem 
gaudir de pau i tranquil·litat. Ara més que mai, si us plau, 
deixeu-nos en pau. Canvieu de xip, busqueu-vos els problemes 
a casa vostra i per favor, a nosaltres, que som gent innocent 
sense cap fanatisme, lluitant per viure en un món millor i 
aixecant un futur idoni per conviure pels nostres fills, eviteu 
que siguem partícips de les vostres accions. 
Segurament, si ens eviteu, arribareu molt més aviat als vostres 
objectius, doncs tal com diu la dita: “la indiferència és el 
menyspreu més gran”.

ARA QUE JA SÓC GRAN 
MARC CERÓN
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