
D
éiem fa dos dies, parlant de la crisi de preus que afecta 

el sector frucícola d’ençà del veto rus, que el pagès és el 
gestor del territori. Aquesta frase, que es podria extrapolar 

a tot el primer sector, és el punt de parida que haurien de tenir en 
compte els gestors de la cosa pública per implementar políiques 
que ajudin a pal·liar la situació cada vegada més críica en la que es 
troba l’agricultura. Per això són d’aplaudir campanyes com la que 
ahir va presentar el Departament d’Agricultura i que tenen com a 
objeciu impulsar al món urbà els productes que genera el món 
rural. Com recordava la consellera Jordà durant la presentació 

de la campanya a Lleida, la iniciaiva té com a objeciu “tornar a 
donar valor als aliments” i que a més siguin de temporada. Sostè 
la itular d’Agricultura que un altre dels objecius de la proposta 
és posar en valor la feina del sector perquè els pagesos es puguin 
guanyar bé la vida. I tot i que és evident que les políiques per 
dotar d’un preu just els productes agrícoles necessita de moltes 
més iniciaives (també de la implicació d’Europa) tot gra de sorra 
és bo per conscienciar sobre el sector primari català i la qualitat 
dels seus productes. I és precisament aquesta excel·lència la 
millor carta de presentació per qualsevol campanya.

EDITORIAL: Un sector primari d’excel·lència

ERMENGOPOLYS

El Parlament ha demanat al 
Govern català que reguli les 
acivitats i l’accés al congost 

Montrebei. El normal seria com-

plir amb les promeses de fa més 
de 30 anys i declarar parc natural 
el Montsec, llavors els espais de la 
serralada indrien la regulació exi-
gida i un pressupost per protegir 
el patrimoni natural i cultural. La 
regulació és necessària per evitar 
riscos de seguretat davant l’allau 
de visitants que arriben al darrer 
congost verge de Catalunya. La 
proposta de declaració de parc la 

va presentar l’únic parit amb una 
certa sensibilitat ecologista: En 
Comú Podem. Però, els aniecolo-

gistes de Junts per Catalunya i ERC 
la van descartar perquè no es dis-

posa d’un pressupost al respecte. 
És evident que el Govern només 
té recursos per al que vol. Així, per 
exemple, ha adquirit o gesiona 
set de les deu estacions d’esquí 
alpí pirinenques. El pressupost 
del PN de l’Alt Pirineu, l’únic de les 
comarques de Lleida, és d’uns 2,3 
milions d’euros. El preu del nou 
telecabina de l’estació d’Espot 
ha arribat als 7,5 milions. Què és 
més important: el medi ambient 
i la cultura del Montsec o poder 

baixar d’una muntanya esquiant? 
Amb el que ha costat el telecabina 
podríem mantenir quatre anys el 
PN del Montsec. 

I EL PN DEL MONTSEC, 
“PA CUÁNDO”?
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S empre m’ha agradat el circ. Preservo a la memòria 
entranyables records de funcions màgiques a la llum 
dels focus sota la  carpa. Posaven color i lluentons a 

la grisa monotonia de l’Espanya de la infantesa. Així, en 
saber de la presència a Lleida de Il Circo Italiano, em va 
faltar temps per dur-hi la néta. Malgrat la fama que el 
precedeix,  no les tenia totes. A banda de les piruetes de 
trapezistes i malabaristes; de les diverides picabaralles 
entre l’August i el Clown, pallassos omnipresents en tota 
funció comme il faut, el circ dels meus records segueix 
presidit pel morbo que em provocaven els domadors 
enfrontant-se a les feres. I per l’excitació en veure el 
seguici d’elefants, zebres, micos... publicitant el major 
espectacle del món pels carrers de la ciutat. La correcció 
enfront el maltractament dels animals (?) ens ha privat de 
la fascinació per la bellesa i els rugits salvatges de les feres 
davant el fuet que les doblegava... 
Contemplant, però, Bellíssimo, el nou espectacle de Il Circo 
Italiano, els recels s’esfumen i em rendeixo a la fantasia d’un circ 
diferent. No té animals, però el risc es manté en els impecables 
números acrobàics que desaien la gravetat. Fundat l’any 1961 
per Claudio Rossi, és el quart any que aquest circ ve a Lleida, 

sempre amb actuacions renovades. Conduits per l’inefable 
Paute (Pau Sarraute en estat de gràcia) exercint d’august 
amitrió, secundat pel clown Capitano, els 30 aristes que 
conformen la troupe de malabaristes, contorsionistes, 
trapezistes, ballarins... exhibeixen les seves arts dins una 
atmosfera de colors, llums, focs i fums que no deixa lloc 
a l’avorriment durant les dues hores d’espectacle. Els ulls 
esbatanats i il·lusionats, les eufòriques riallades de la néta, 
subratllant les actuacions (m’encanten! em deia a cau 
d’orella), donaven fe de la bondat del que veiem. ¿Hi ha 
millor críic que una nena que es diverteix? 
En acabar la funció sorim a la nit. Altres circs, molt 
menys esimulants m’esperen: el mediàic i el políic. Per 
endarrerir l’inevitable encontre (de grat per força hauré 
de fer cap a les seves bajanades, sóc ariculista, que 
hi farem!), per endarrerir l’encontre, deia, m’entreinc 
fotograiant la carpa i les caravanes que s’intueixen en la 

foscor i que ara acullen una altra funció: la que transcorre entre 
bambolines. La intueixo molt més prosaica i de la pena que la 
visionada a la pista. Almenys és el que les pel·lis sobre el circ 
m’han fet arribar. Malgrat tot, aplaudeixo la dignitat poèica 
d’una professió que sobreviu en un món hiperrealista.

¡TARDE, QUERIDO!
MARISA GARCÍA 

VINYALS
‘Bellissimo’, espectacle a prova de nostàlgies

Contemplant ‘Bellissimo’, els 
recels s’esfumen i em rendeixo      
a la fantasia d’un circ diferent
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