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VOX POPULI

SusanneML#Paz @sumalen59

«“Que Covadonga protegeixi la Família Reial...” Quanta caspa! 
Ja els protegeix la Constitució (inviolables), la Fiscalia, la 
premsa venuda... República ja!»

José Crespín @jose_crespin

«A #Lleida alguns fan bandera d’una absència. Jo assistiré als 
dos actes de la #Diada que s’organitzen a la nostra ciutat: el 
del @govern i el de @paerialleida. Ni tacticisme ni partidisme, 
sinó amb voluntat de contribuir per fer possible una Diada 
#DeTots.»

Quim Torra @QuimTorraiPla

«Que el govern espanyol ens enviï menys policies antiavalots 
i més inversions per fer infraestructures. Des del 1978, l’Estat 
ha fet 0 quilòmetres de Rodalies, mentre que la Generalitat, 
només des del 2016, n’hem fet 30. Avui hem inaugurat l’L10 
Sud del metro a Barcelona.»

Mireia Boya Busquet @yeyaboya

«La intolerable calúmnia constant de Cs als mitjans de 
comunicació públics s’ha d’aturar cada cop que un diputat/a 
va a una tertúlia. Cordó sanitari contra el discurs de la 
confrontació.»

«Es donen les 
circumstàncies 

per tornar a 
aplicar el 155. Els 
independentistes 
són una minoria 

violenta»

Pablo Casado

Líder del PP, en la junta 
directiva nacional

Teatre del bo

El sempre polèmic Mourinho va fer cèlebre l’expressió sarcàstica “teatre del bo”, 
però en el titular d’aquest espai editorial l’utilitzem literalment. El mèrit és de 
FiraTàrrega, que s’ha convertit en un referent cultural de prestigi internacional en 
els seus 37 anys d’història. L’edició del 2018, que avui abaixa el teló, no ha estat 
una excepció. Jordi Duran deixa la direcció artística del certamen, després de vuit 
anys, en impecable estat de revista. La seua política ha estat una ferma aposta 
per la qualitat i per les arts escèniques. FiraTàrrega tenia el perill que podia morir 
d’èxit i Duran ha sabut contenir la tendència a batre rècords dels grans esdeveni-
ments culturals. Paradoxalment, FiraTàrrega ha arribat més lluny que mai amb el 
fre de mà posat. I no només des d’un punt de vista creatiu. Un estudi encarregat 
pel mateix certamen el 2012 posa de manifest que l’impacte econòmic de la Fira 
és de 7 milions d’euros. N’hi prou com a exemple que el sector de la restauració 
de la capital de l’Urgell factura en els quatre dies que dura FiraTàrrega el 30% 
del volum anual de negoci. No és estrany que Tàrrega creixi amb un ull posat en 
les necessitats del certamen. Des del disseny de l’urbanisme fins als requisits en 
equipaments com el càmping tenen en compte que, una vegada a l’any, la capital 
de l’Urgell rep més de 100.000 visitants. Al marge de les grans xifres econòmiques, 
FiraTàrrega crea un altre tipus de riquesa més difícil de quantificar. Si els primers 
anys el certamen necessitava la tutela de Comediants i el talent de companyies 
llavors joves com La Fura dels Baus o La Cubana, la presència de grups lleidatans 
és ara cada vegada més habitual. A l’ombra de FiraTàrrega ha crescut tota una ge-
neració que ha estat al dia de les novetats i no ha dubtat a arriscar. Prova d’això és 
l’èxit d’Asteroid, l’aplaudida estrena que Campi Qui Pugui ha portat a Tàrrega. En 
aquest sentit, l’esforç de la Diputació per garantir la presència de grups originaris 
de les comarques de Lleida en la programació del certamen ha defugit del concepte 
de quota. Apostar per la qualitat ha permès, al llarg dels anys, a companyies com 
Zum-Zum Teatre, el Centre de Titelles o els ja esmentats Campi Qui Pugui mostrar 
el seu talent en un gran aparador internacional. Una immillorable carta de presen-
tació que han sabut aprofitar.

EDITORIAL
La feina del diable
THE NEW York Times ha pu-
blicat un article d’opinió escrit 
per un alt funcionari del govern 
americà (un col·laborador pro-
per a Trump), que projecta om-
bres inquietants sobre la seua 
capacitat per comprendre les 
decisions que pren. Segons l’au-
tor o autora, és un irresponsable 
que s’avorreix en les reunions, 
perd el fil del que es discuteix 
i es deixa arrossegar pels seus 
impulsos més primaris. En ter-
mes periodístics, el prestigiós 
diari –que manté una distinció 
impecable i una frontera interna 
entre opinió i informació– ha 
pres una decisió infreqüent i po-
lèmica, al publicar sense firmar 
l’esmentat article d’opinió (la 
seua autoria només és coneguda 
per un petit grup de periodistes, 
però no pels seus col·legues de 
la redacció), que inclou obser-
vacions alarmants sobre el com-
portament erràtic d’un presi-
dent que malinterpreta els fets 
o entén a mitges el que els seus 
assessors li expliquen, de tal 
manera que ha de retractar-se 
amb freqüència el que ha afir-
mat poques hores abans. L’autor 
de l’article afirma, tanmateix, 
que els ciutadans poden confiar 
que, en l’entorn presidencial, 
hi ha un grup heroic de bons 
republicans que apaguen focs i 

aturen les decisions més foras-
senyades del president. 

Tot plegat resulta força in-
quietant, si més no des del punt 
de vista dels valors i de l’ètica 
d’aquest o aquests alts càrrecs 
que denuncien la incapacitat 
del president, però es limiten 
a intentar frenar algunes de les 

seues decisions i continuen col-
laborant amb el seu govern. ¿No 
seria més honest esperar que 
l’autor de l’article deixés cór-
rer les resistències silencioses, 
renunciés i donés la cara? No 
seria més lleial si s’afegís a un 
procés per incapacitar Trump? 
Al capdavall, em sembla a mi 
que del que es tracta és de deci-
dir si és honest treballar amb el 
diable i per al diable –al mateix 
temps– i pretendre, no només 
que l’única responsabilitat és 
del diable, sinó que hem d’estar 
agraïts als seus auxiliars pel fet 
que hagin limitat –de tant en 
tant– l’abast d’algunes de les 
seues atzagaiades.
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El prestigiós diari 

ha pres una decisió 

infreqüent i polèmica al 

publicar l’article d’opinió
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Els primers amors
HI HA una dita francesa ben 
coneguda: “on revient toujours 
à ses premières amours”, que es 
refereix a l’impuls, prou habitu-
al, de retrobar els vells amors. 
Aquest anhel és, al capdavall 
un aspecte, essencial del que Vi-
cenç Llorca ens explica a la seva 
segona novel·la, Aquell antic 
missatge de l’amor. Ens trobem 
davant d’una obra construïda 
amb mà precisa i una sensibilitat 
exquisida, a cavall del passat i 
del present, entre Barcelona i 
els Estats Units. La pèrdua de la 
feina i el trencament del seu ma-
trimoni desencadenen un procés 
en què l’economista Xavier Rius 
fa balanç de la seva vida i recu-
pera i valora emocions i records 
damunt dels quals emprendrà la 
seva reconstrucció personal. La 
delicadesa amb què un Vicenç 
Llorca, que no renuncia a la seva 
mirada de poeta, tracta un te-
ma tan difícil com l’Alzheimer 
i l’oblit amb la bellesa minucio-
sa de les seves descripcions, la 
subtilesa en el retrat de perso-
natges com el llibreter vell Jordi 
Reig o els altres membres fasci-
nants de la misteriosa Societat 
de l’Unicorn i els Centaures o el 
ritme encertat del desplegament 
de la trama, fan de la lectura 

d’aquesta obra una experiència 
francament gratificant. Llorca 
reflexiona sobre els límits entre 
realitat i somni, sobre el conei-
xement com a superació de tò-
pics, sobre el nostre vincle amb 
l’espai i el temps, sobre el paper 
de la paraula i de la literatura. 
L’argument es desenvolupa en-
mig d’una aproximació crítica 
a la greu crisi econòmica, que 
ha generat una clara conscièn-
cia de naufragi, de fragilitat, de 
vulnerabilitat entre sectors am-
plis de la població. La irrupció 
sobtada de Mary Scarlett, una 
amistat profunda de Xavier Rius 
de l’època d’estudiant als Estats 
Units, capgira el curs d’uns es-
deveniments marcats, d’entra-
da, pel signe del fracàs. Aquell 
antic missatge de l’amor conté 
una celebració de la tendresa, 
una reivindicació del lligam en-
tre pares i fills, un homenatge 
a la lentitud i a la memòria. Un 
llibre de moltes portes, que ens 
sorprèn i que ens atrapa fins 
a llegir-ne el darrer mot. Una 
excel·lent aventura literària on 
Llorca evoca el gran Whitman 
que escriu: “no abandonis mai 
l’afany de fer de la teva vida una 
cosa meravellosa” i “cada pol-
zada de l’espai és un miracle”.

CARLES DUARTE
A ESTONES


