
El Pont de la Constitució ha tancat de manera força satisfactòria 
l’ocupació turística i fins i tot per sobre de les previsions inicials, 
encara que amb comportaments desiguals d’acord amb l’oferta 

de neu a les diferents estacions d’esquí del Pirineu de Lleida. Durant 
els quatre dies de Pont a les comarques del Pirineu de Lleida s’ha 
viscut força ambient i moviment de gent propiciat tant pels turistes 
atrets per l’oferta de neu com per altres activitats del territori 
vinculades amb la natura, el turisme actiu i les visites a espais 
naturals com ara el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici i les visites al Patrimoni cultural també han rebut una gran 

afluència de visitants. Totes les estacions d’esquí alpí del Pirineu de 
Lleida, exceptuant la de Tavascan, han restat obertes al públic, amb 
diferents gruixos de neu i quilòmetres de pistes. Les altres estacions 
de fons han estat obertes per a usos turístics i raquetes. A més de les 
activitats relaciones amb la neu, també s’ha generat un bon nombre 
de desplaçaments dels turistes que en aquesta època de l’any visiten 
les comarques per gaudir d’activitats en contacte amb la natura. 
Les segones residències han tingut així mateix una bona activitat en 
aquests dies, la qual cosa també ha repercutit de forma directa en els 
establiments de restauració i en el comerç en general.
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Dice Magic Andreu que el humor es 
una cosa muy seria y es bien cier-
to. Hace unos años la palabra “pa-

yaso” se utilizaba para insultar. Pero los 
tiempos cambian. Parece que las perso-
nas volvemos a dar valor a pasar tiempo 
con nuestra familia, a disfrutar de los ra-
tos libres, a saber conciliar vida laboral y 
personal. Vivimos un momento en el que 
la palabra “payaso” se vuelve a asociar, a 
su significado: risas, diversión, ratos agra-
dables, espectáculo. Estamos viviendo el 
resurgir de los espectáculos de magia y 
quiero creer que también el de los paya-
sos. Bienvenida sea la cultura a nuestras 
vidas sea mediante el tipo de arte que 
sea. No puedo dejar pasar la oportunidad 
de hablar de la actuación que se realizará 
el próximo domingo 16 de diciembre en 
el teatro del Escorxador, de la mano del 
dúo de payasos formado por Sr. Puffy y 
Sr. Didi. Un espectáculo que mezcla las 
risas de los payasos, que viajan por una 
obra de teatro de Shakespeare llena de 
gags y sonrisas. Ha llegado el momento 
de volver a poner y aumentar espacios 
de cultura en nuestra vida. De alimentar 
nuestro cerebro. Con espectáculos, con 
humor, con libros, con conocimientos. De 
volver a ser curiosos, de poder mirar la 
vida desde otra perspectiva. De entender 
que la vida es como es y que si queremos 
disfrutarla e intentar dirigirla depende de 
nosotros, de nuestros actos y de nuestra 
actitud. De 16 a 17 los lunes en www.al-
picatradio.com comentamos el artículo. 
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E xigir retirar els noms de carrers que honoren 
prohoms franquistes no és només una qüestió 
de dignitat i de rigor democràtic, que també, és 

condemnar el franquisme, ergo, condemnar el feixisme. És 
voler una ciutat neta de tos els vestigis del règim feixista 
que ens va tiranitzar durant gairebé 40 anys.
 “Característiques del feixisme foren el tremp nacionalista 
i combatiu, el desig d’un govern autoritari exercit per un 
sol conductor carismàtic, l’existència d’un únic partit, 
controlat per l’estat, l’autarquia econòmica i l’esclafament 
de les associacions obreres, substituïdes, en determinats 
països, per un sistema corporatiu”, “a l’estat espanyol, la 
religió, entesa com un dels pilars del feixisme, va ser un 
factor realment rellevant en el missatge de Falange”. Amb 
l’afegit de la religió catòlica, aquestes van ser les línies de 
la dictadura franquista, versió a la espanyola del feixisme 
italià i no per ser “a l’espanyola” va ser menys sagnant.
No m’ha agafat un rampell de professora d’història 
en definir el feixisme, és amb la clara i inequívoca 
voluntat d’evidenciar la importància que té mantenir 
noms franquistes als nostres carrers. Ho he fet perquè 
darrerament sembla que el debat s’ha fixat en feixistes 

concrets i sembla que es posi més relleu en les seves virtuts 
–si és que un feixista en pot tenir alguna– que el fet en sí 
mateix de ser artífexs i braços executors del règim, que és 
pel que es demana la retirada dels seus noms dels carrers.
Se’ns addueix, a més, que no tots els afectes al règim 
feixista ho eren amb la mateixa intensitat. Es detecta una 
tendència a humanitzar el feixisme amb arguments tant 
febles com que “algú havia d’exercir d’alcalde” o que eren 
“bones persones”. 
S i tenen un carrer no és perquè siguin bones persones, si 
fos així hauríem de tenir noms de carrers de persones que 
mai van tenir una visibilitat pública però van ser persones 
exemplars. Tenen un carrer per la seva vida pública i 
aquesta està lligada indefugiblement al franquisme, règim 
antidemocràtic, autoritari i repressor. Si caiem en l’error 
de portar a l’esfera privada el feixisme el trivialitzem, 
el banalitzem, el desenfoquem li rentem la cara. Cal 
condemnar el nazisme sense fissures.
Per què no posem èmfasi en l’afició de Hitler per Wagner? 
No ho fem perquè si ho féssim li donarien una dimensió 
humana, de persona que és capaç d’emocionar-se 
escoltant Les Walquíries i això no és rellevant. No se’l jutja 

per això. Amb Hitler ho tenim clar... per què som incapaços 
com a ciutat de condemnar sense ombra de dubte, sense 
gradacions aquells que van defensar, exercir o perpetuar 
el feixisme a Lleida? Per què ens fem trampes al solitari i 
ens neguem a afrontar decididament, valentament i d’una 
vegada per totes el nostre passat franquista? Per què el 
diluïm en la tisana del leridanismo com un sucre? Potser 
comença a ser hora que ens mirem al mirall i afrontem les 
respostes a aquestes preguntes com a societat madura i 
plenament demòcrata.
S i no ho fem, tinguem clar que quan humanitzem el 
franquisme i la seva ideologia ultradretana, quan el 
personalitzem l’estem diluint. Quan diem no tots eren 
iguals estem acceptant que es pot ser “una mica” 
franquista. Quan fem aquesta trampa l’estem validant, 
li donem patent de cors per a que campi lliurement, 
impunement. 
Treure tots els noms dels franquistes dels nostres carrers 
no és només un deute amb el passat, amb els represaliats, 
és una declaració profundament democràtica contra 
l’ultradreta antidemocràtica. És una aposta de futur.
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