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C. Unió

Dones de la Pobla demanen 
baixar les falles, fins ara 
“només aptes per a homes”
Assemblea dissabte || Cimera per debatre si s’acaba amb aquesta 
discriminació de gènere, que mai ha existit ni a l’Alta Ribagorça ni a Isil
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El Parlament exigeix alliberar 
els presos i avala Puigdemont
Detinguts els dos mossos i un historiador que acompanyaven el 
president a Alemanya i Clara Ponsatí queda en llibertat a Escòcia

ÉS NOTÍCIA ❘ 3-7

Els talls dels CDR es van centrar 
ahir a l’N-240, a la foto.

Demà 
no hi ha diari

SeGre, com és tradició en la premsa
catalana, no es publicarà demà,

festivitat de divendres Sant, i tornarà
als quioscos dissabte.

Podeu seguir l’actualitat a

Les 6.707 places de bungalous i 
turisme rural de les quals dispo-
sa Lleida estan plenes des d’avui 
Dijous Sant fins al Dilluns de 
Pasqua, segons va explicar ahir 
des del Patronat de Turisme de 
la Diputació Juli Alegre, que va 
assegurar que l’ocupació hotele-
ra al Pirineu es preveu excel·lent 
en tots els sectors.

COMARQUES ❘ 15

Les 6.500 places 
de bungalous  
i cases rurals 
posen el cartell 
de complet
Excel·lent ocupació 
aquesta Setmana Santa

Dels 458 pisos inspeccionats 
fins ara als blocs Ramiro Le-
desma, 177 estan deshabitats 
i 61 tenen okupes.

El director de la fira confirma 
la seua assistència al saló i la 
plataforma Desmilitaritzem 
l’Educació prepara protestes.

La meitat d’habitatges 
dels blocs Ramiro 
Ledesma estan  
buits o okupats

L’Exèrcit tornarà a 
estar present a la  
fira de FP de Lleida  
del mes d’abril

LLEIDA ❘ 10

LLEIDA ❘ 12

cfarre
Resaltado



7ÉS NOTÍCIASEGRE 
Dijous, 29 de març del 2018

■EL CONFLICTE CATALÀ MOBILITZACIONS I DEBATS A LLEIDA

X. RODRÍGUEZ
❘ LLEIDA ❘ Els Comitès de Defen-
sa de la República (CDR) van 
tornar a prendre ahir les car-
reteres catalanes per protestar 
contra la detenció de Carles 
Puigdemont a Alemanya i per 
l’empresonament dels polítics 
independentistes. En aquest 
sentit, un centenar de persones 
van tallar durant dos hores i 
mitja l’N-240 a Vimbodí en els 
dos sentits de la marxa, on van 

col·locar una barrera de pneu-
màtics per dificultar el pas. No 
obstant, els Mossos van anar 
a la protesta per dissoldre-la, 
encara que els manifestants 
van desconvocar la protesta 
al voltant de les 18.00 hores 
davant d’una possible càrrega 
dels agents, moment en què els 
bombers van començar a retirar 
les rodes de la carretera, que es 
va obrir aproximadament a les 
19.00 hores. En aquesta mateixa 

via, però a les Borges, el CDR 
de la capital de les Garrigues 
va portar a terme una marxa 
lenta en direcció a Montblanc, 
que va començar a les 19.30 al 
pàrquing de la cooperativa de 
Sant Isidre de la localitat. Així 
mateix, el CDR de la Cerdanya 
va convocar un tall a la carre-
tera N-260 en els dos sentits a 
Bellver, que va durar unes dos 
hores, i al qual van anar desenes 
de persones amb pancartes on 

La marxa lenta del CDR de les Borges a l’N-240. Els CDR van tallar ahir a la tarda la carretera N-240 a Vimbodí durant dos hores i mitja.

El tall de l’N-260 a Bellver de Cerdanya.

ITMAR FABREGAT@CALAMITYDJON

ITMAR FABREGAT

Nous talls de carreteres i 
marxes lentes dels CDR
A l’N-240 a Vimbodí i l’N-260 a la Cerdanya || El bomber ferit a 
Soses ha presentat denúncia contra els Mossos

El turisme espera 
que les protestes 
no afectin el sector
■ El director del Patronat 
de Turisme de la Diputa-
ció, Juli Alegre, va ex-
plicar ahir que esperen 
que els talls de carretera 
convocats pels CDR “no 
afectin el sector turístic 
de la demarcació”, durant 
aquesta Setmana Santa. 
Així mateix, Alegre va 
assegurar que Catalunya 
viu “un moment polític 
complicat” i que aques-
tes manifestacions “són 
totalment legítimes”. Val a 
recordar que la Federació 
d’Hostaleria ja va mani-
festar la seua preocupació 
pels talls de vies (vegeu 
SEGRE d’ahir).

es podia llegir “Som Cerdanya, 
Som República” o “Llibertat 
presos polítics”. La protesta va 
provocar retencions de fins a un 
quilòmetre.

Per a avui, el CDR de l’Alt 
Urgell ha convocat un esmor-
zar popular a partir de les 6.30 
hores, mentre que al Jussà està 
previst que es porti a terme una 
“paella solidària” al port de Co-
miols perquè “la gent que vingui 
al Pallars se solidaritzi amb els 
que no tenen vacances perquè 
estan empresonats”.

D’altra banda, el bomber de 
Berga ferit dimarts al tall de 
l’A-2 a Soses hauria presentat 
una denúncia contra els Mos-
sos d’Esquadra per la “brutali-
tat” amb què va ser desallotjat, 
segons el digital El Món. Men-
trestant, el CDR de Ciutat Jardí 
es va dissoldre dimarts a causa 
de discrepàncies entre els seus 
membres.

Valtonyc: “La màquina 
feixista fa temps que 
funciona i no pararà”
Taula redona al Museu de Lleida

El debat moderat per Jesús Navarro, ahir al Museu de Lleida.

M. CABELLO
❘ LLEIDA ❘ “La societat espanyola 
no sap distingir entre els opres-
sors i els oprimits, sobretot quan 
es tracta de llibertat política. La 
màquina feixista fa temps que 
funciona a Espanya i no para-
rà d’un dia per l’altre.” Així es 
va expressar ahir el raper ma-
llorquí Josep Miquel Arenas, 
de nom artístic Valtonyc, en la 
primera de les tres taules redo-
nes amb què el Museu de Lleida 
reflexiona sobre la censura al 
món creatiu –amb motiu de la 
polèmica entorn de l’obra Pre-
sos polítics a l’Espanya con-
temporània, de Santiago Sierra, 
que s’exposa fins al 22 d’abril. 
Valtonyc, condemnat pel Tri-
bunal Suprem a tres anys i mig 

de presó per un delicte d’enal-
timent del terrorisme i injúries 
contra la Corona, va subratllar 
que “els que estan en el poder 
haurien d’agrair que només uti-
litzem cançons i paraules per 
denunciar les injustícies”, al 
mateix temps que va denunci-
ar “la persecució dels tribunals 
a la resistència intel·lectual i la 
dissidència”. 

En aquesta línia es va expres-
sar també l’escriptor Francesc 
Serés, que va assegurar que la 
creació artística no hauria de 
tenir cap mena de límit, sem-
pre que es tracti de crítiques en 
forma de metàfora i no de fets. 
“L’art té les eines necessàries 
per reflexionar sobre els límits 
morals. Aquest autor expressa 

MAGDALENA ALTISENT

els seus pensaments més íntims, 
pel que mai no s’hauria de cen-
surar, estiguem més d’acord o 
menys”. El professor d’Història 
de l’Art Joan Maria Minguet i 
la historiadora Pilar Parcerisas 
van ser els més crítics durant 
la seua intervenció, la qual va 
arribar a afirmar que “quan el 
poder fa fàstic i no existeix la 
democràcia es destrueix l’art”. 
“En una societat madura l’art 
s’hauria d’entendre com un es-
pai de debat i reflexió, però no 
oblidem que el poder només 
censura perquè pot i vol conti-
nuar sent el més fort”, va sen-
tenciar Parcerisas. 

 “Repressors passius”
En canvi, Joan Maria Min-

guet va posar èmfasi en els “re-
pressors passius”, aquelles per-
sones que defensen la censura 
mitjançant les seues mofes i els 
comentaris despectius a través 
de les xarxes socials: “La cen-
sura és una malaltia que ens 
compromet a tots i quan passa 
en el camp de la cultura, on no 
hi hauria d’haver dogmes de fe 
ni persecucions ideològiques, el 
resultat és miserable.”

LES FRASES

«La censura és  
una epidèmia que 
ens compromet 
a tots»

VALTONYC  
RAPER

«Quan el poder fa 
fàstic i no existeix 
la democràcia es 
destrueix l’art»

PILAR PARCERISAS  
HISTORIADORA I CRÍTICA D’ART
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Precintat l’antic escorxador 
d’Agramunt a l’esfondrar-se la teulada

p. 18
Troben un edifici de l’època imperial 
romana a Guissona

p. 21

X. RODRÍGUEZ
❘ LLEIDA ❘ Les 6.707 places de bun-
galous i de turisme rural de les 
qual disposa la demarcació es-
tan plenes des d’avui Dijous 
Sant fins al Dilluns de Pasqua, 
segons van explicar ahir des 
del Patronat de Turisme de la 
Diputació. El director, Juli Ale-
gre, va assegurar que els hotels, 
càmpings i cases rurals de les 
comarques del Pirineu voreja-
ran la plena ocupació. En aquest 
sentit, els càmpings pròxims a 
Àger tenien totes les places de 
bungalous reservades des de fe-
ia un mes (vegeu SEGRE del dia 
13). La previsió és que les sego-
nes residències també estarien 
al complet. Alegre va apuntar 
que encara que aquests últims 
visitants no computin com a tu-
ristes, sí que generen ingressos 
als municipis en els quals s’allot-
gen, perquè són clients de les 
botigues i restaurants d’aques-
tes localitats. Per al dia d’avui 
també s’espera l’arribada del 
nombre més elevat de turistes, 
tot i que des de dissabte passat 
ja es va registrar un alt volum 
de reserves. En aquest sentit, el 
patronat preveu rebre 85.000 
visitants durant aquestes dates, 
unes xifres que, si s’acaben com-
plint, serien superiors als 80.000 
de l’any passat quan la Setmana 
Santa ja va ser una de les mi-
llors dels últims sis anys. Aquest 
any també es preveu superar les 
pernoctacions dels turistes, que 
arribarien a les 210.000, mentre 
que el 2017 van ser 200.000. Val 
a recordar que el mes de gener 
passat ja es va registrar un in-
crement del 22% en el nombre 
de clients dels hotels respecte a 
l’any passat.

“Efecte crida”
L’oferta de turisme cultural, 

amb les romeries, processons 
i les representacions teatrals 
com la Passió de Cervera, pro-
voca un “efecte crida” entre 
els turistes, segons Alegre, que 
s’atansen a la demarcació per 
participar en les tradicions del 
territori. Així mateix, va apun-
tar que el fet que la Setmana 
Santa caigui “tan aviat” afa-
voreix que els que opten per 
desplaçar-se al Pirineu puguin 
combinar l’esquí amb l’oferta 
dels esports d’aventura, que van 
començar la temporada el dia 15 
passat. El sector preveu un crei-
xement d’aproximadament cinc 
per cent en el nombre de serveis 
oferts el 2017, quan aquests van 
ser uns 600.000.

TURISME PREVISIÓ

Les més de 6.500 places de bungalous i  
cases rurals, al complet per Setmana Santa
Plena ocupació també a les segones residències i els hotels del Pirineu || El sector, optimista davant de 
les bones previsions i la major part dels visitants arriben avui a les comarques de Lleida

Rutes al Sobirà per 
posar en relleu  
els recursos 
hidroelèctrics

Montsonís, ‘poble 
amb encant’ per 
promocionar  
el patrimoni

n El consell del Sobirà li-
dera un projecte per crear 
la Ruta de l’electrificació 
del Pallars per dinamitzar 
el territori a través dels re-
cursos hidroelèctrics. En 
cadascun dels quinze mu-
nicipis de la comarca es 
condicionarà un espai re-
lacionat amb l’aigua i l’ob-
jectiu és confeccionar una 
xarxa d’espais relacionats 
amb l’energia elèctrica, els 
esports d’aventura i acti-
vitats per la naturalesa. 
Entre les diverses actua-
cions que es portaran a 
terme destaca un museu 
a l’aire lliure a Tavascan 
i a la Noguera Pallaresa 
s’instal·larà senyalització 
interpretativa. La pri-
mera fase del projecte es 
preveu que s’executarà 
aquest any i compta amb 
un pressupost total de 
360.000 euros.

n L’Agència Catalana de 
Turisme (ACT) va ator-
gar ahir el segell de poble 
amb caràcter a Montso-
nís, a Foradada, pel cas-
tell, esglésies romàniques 
i l’antic forn de pa, entre 
altres elements patrimo-
nials, que “donen valor al 
poble”, segons van expli-
car des de l’ACT. Aques-
ta és una distinció que té 
com a objectiu posar en 
relleu el patrimoni urbà 
de Catalunya i promoci-
onar aquestes poblacions. 
Aquest segell està destinat 
a pobles que comptin amb 
menys de 2.500 habitants 
i Montsonís i Calella de 
Palafrugell han estat els 
primers nuclis de població 
a rebre aquesta distinció, 
mentre que les localitats 
de Manresa i Montblanc 
van aconseguir la de ciu-
tats i viles amb caràcter.

Una senderista camina per un dels espais del projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec.

La presentació del nou vídeo per promocionar turísticament el Pallars Jussà.

JORDI PERÓ

CONSELL DEL JUSSÀ

n La Unesco decidirà al maig 
si inclou a la xarxa de Geo-
parcs la zona de la Conca de 
Tremp-Montsec, que englo-
ba dinou municipis del Jussà, 
Noguera, Sobirà i Alt Urgell. 
El de Lleida seria el segon Ge-
oparc de Catalunya i la dis-

tinció permetria atreure més 
visitants, tant científics com 
turistes, que vulguin conèi-
xer-ne el patrimoni geològic, 
natural i cultural. 

Joan Ubach, alcalde de 
Tremp i president el projecte 
Geoparc, va explicar que “els 

veïns viuen amb il·lusió la can-
didatura” i els ajuntaments 
porten a terme una campanya 
informativa. D’altra banda, 
el Jussà va presentar ahir un 
nou vídeo per promocionar 
turísticament la comarca i di-
fondre’n els atractius.

PALLARS JUSSÀ

La Unesco decideix al maig sobre el Geoparc del Jussà
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Un fallaire de la Pobla i la pubilla que l’esperava en la passada edició de la festa.

MARTA LLUVICH/ACN

REBECA RÍOS
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ L’Associació 
Cultural de Fallaires i Pubilles 
de la Pobla de Segur celebrarà 
aquest dissabte una assemblea 
extraordinària per debatre so-
bre si s’elimina el rol de gène-
re present en aquesta tradició 
ancestral després que un grup 
de noies de 18 anys de la po-
blació hagin demanat de poder 
baixar les falles de la munta-
nya, una cosa que fins ara no 
s’havia produït. Segons va ex-
plicar el president de l’entitat, 
Joan Cunyer, els socis hauran 
de respondre a una pregunta 
sobre si el rol de fallaire ha de 
ser només d’homes. “A la nostra 
festa la tradició diu que els ho-
mes baixen de la muntanya les 

 amb el vestit de catalanet 
i a baix, al poble, els esperen 
les seues parelles vestides de 
pubilla”, amb un ram de flors i 
oferint vi als joves. “La tradició 
respecte a la vestimenta no la 
canviarem, sinó que debatrem 
sobre si dins de cada un dels 
vestits hi pot haver persones de 
diferents sexes. I que hi pugui 
haver noies que baixin vesti-
des de catalanet i nois a baix 
que esperin vestits de pubilla, 
per exemple”, va explicar ahir 
a aquest diari Cunyer. Fins ara 
en aquesta festa, declarada Pa-
trimoni de la Humanitat per la 
Unesco l’any 2015, sempre han 
estat homes els que descendei-
xen les falles, però no perquè 
estigués prohibit, sinó perquè 

Dones de la Pobla demanen per 
primera vegada baixar les falles
Assemblea aquest dissabte per debatre si el rol de fallaire és només per a homes

TRADICIONS IGUALTAT

l’entitat no s’havia trobat amb 
la petició de dones com ha pas-
sat ara. Aquestes joves, que són 
sòcies de l’entitat, van presentar 
la proposta a l’assemblea.

Val a recordar que el descens 
de falles de la Pobla de Segur, 
amb més de setanta anys d’his-
tòria, acostuma a obrir el calen-
dari d’aquesta tradició a la zona 
del Pirineu. En l’última edició 
hi van participar més de cent 
seixanta joves, entre fallaires 
i pubilles. La festa se celebra, 
dies abans de la revetlla de Sant 
Joan, en honor de la Verge de 
Ribera i el descens comença a la 
muntanya de Santa Magdalena 
per arribar a la plaça de la Pe-
drera, on es llancen les teies a 
la foguera.

PUBILLES
Fins ara, el paper de les 
dones s’ha limitat a fer  
de pubilles que esperaven 
els fallaires

n La presència femenina a 
la festa del foc de l’Alta Ri-
bagorça i els Pallars ha estat 
sempre normalitzada. A la 
localitat ribagorçana de Dur-
ro va ser un dels municipis en 
els quals les dones van tar-
dar més a participar en les 
falles. No va ser fins al 2010 
quan una desena de dones 
van participar finalment en 
la baixada de torxes. A di-
ferència d’altres poblacions 
de la comarca, com Taüll, 
l’obertura d’aquesta tradició 
ancestral a les dones es va 

produir amb total normalitat 
i naturalitat, segons va expli-
car l’alcalde de la Vall de Boí, 
Joan Perelada. A Boí, Taüll, 
Eril, Isil i Les és habitual la 
presència de dones fallaires. 
Perelada va assenyalar que 
a Taüll també va costar que 
s’introduïssin dones, encara 
que “finalment van parti-
cipar quan van voler i avui 
dia està totalment normalit-
zat”, va dir el primer edil. A 
la Vall de Boí els menors de 
12 anys no poden pujar a la 
muntanya.

Amb presència femenina a  
l’Alta Ribagorça i els Pallars

Un ferit i cues 
quilomètriques en  
dos accidents

TRÀNSIT

❘ TÀRREGA ❘ Una col·lisió entre dos 
furgonetes va deixar ahir un 
ferit menys greu a Castelldans. 
Els fets van succeir a les 20.06 
hores a l’L-702 a Castelldans i 
fins al lloc es van desplaçar dos 
ambulàncies, una de les quals 
va traslladar el ferit a l’hospital 
Arnau de Vilanova. D’altra ban-
da, l’avaria d’un camió que va 
perdre part del gasoil a  l’A-2 al 
seu pas per Fonolleres va obli-
gar a tallar el trànsit entre les 
14 i les 16 hores. La pèrdua de gasoil d’un camió va provocar ahir cues a l’A-2. Una col·lisió entre dos furgonetes va deixar un ferit a Castelldans.

SEGRE TÀRREGA ITMAR FABREGAT

Alteracions 
cerebrals  
en persones  
amb Alzheimer

MALALTIES

❘ BARCELONA ❘ L’estudi mundial 
més gran de neuroimatge, 
liderat per la Fundació Pas-
qual Maragall i que s’ha ela-
borat entre 533 persones, ha 
descobert alteracions en l’es-
tructura del cervell en perso-
nes sanes que són portado-
res d’un gen que les fa més 
propenses a desenvolupar 
la malaltia d’Alzheimer. Se-
gons el cap del grup de Bar-
celona Beta Brain Research 
Center (BBRC)Neuroimat-
ge, Juan Domingo Gispert, 
el gen APOE el té tothom, 
però, encara que no és l’únic, 
quan es presenta en la seua 
variació constitueix el factor 
de risc genètic més gran per 
desenvolupar la malaltia de 
l’Alzheimer.

Espanya va tenir 
la taxa de fertilitat 
més baixa de la 
UE el 2016

NATALITAT

❘ BRUSSEL·LES ❘ Espanya va re-
gistrar una taxa de fertilitat 
d’1,34 naixements per cada 
dona el 2016, la més baixa 
de tota la Unió Europea en-
cara que empatada amb Itàlia 
aquell mateix any, en el qual 
a més les dones espanyoles 
van ser les segones que més 
van retardar la maternitat, 
segons les dades d’Eurostat. 
Itàlia va tenir una taxa de 
fertilitat idèntica a l’espanyo-
la (1,34), seguida de Portugal 
(1,36), Xipre i Malta (tots dos 
1,37), Grècia (1,38) i Polònia 
(1,39). En la situació oposada 
es van trobar França (1,92) 
i Suècia (1,85), que van ser 
els països amb una taxa de 
fertilitat més alta.
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l’ascensorprivat
No hi falten ni 
vermut ni paella
els CDr de Conca 
Dellà i del Pallars 
jussà fan una crida 
per assistir avui a una 
concentració al mi-
rador de Comiols per 
demanar la llibertat 
dels presos polítics, 
però sabedors que ja 
estem en plena festa 
de setmana santa, 
comuniquen que hi 
haurà vermut i pae-
lla gratuïts, que les 
reivindicacions no es-
tan disputades amb 
el paladar i el bon 
rotllo. es pot arribar 
a la cita caminant, 
en bici, amb cotxe 
o com bonament 
puguin o vulguin els 
participants.

Puigdemont, 
sense Twitter
a banda de la lliber-
tat, evidentment, 
una de les coses que 
trobarà a faltar el 
130 president de la 
Generalitat a la cel·la 
serà el Twitter, ja que 
és un dels polítics 
més addictes. ara, 
l’hi gestiona el seu 
entorn.

L’entrenador del 
Barça apadrina un 
llibre els beneficis 
del qual seran per 
a Open Arms, “au-
tèntics herois” que 
ajuden a sobreviure.

ernesto Valverde

Responsable d’una  
de les protectores 
d’animals de Po-
nent que demanen 
voluntaris en fes-
tius i vacances per 
l’allau d’abandons.

sandra oró

Un veí d’Esterri,  
d’on és alcalde, obli-
ga els seus hereus a 
prioritzar l’ajunta-
ment si no fan ús de 
les seues propietats 
o les volen vendre.

ramon Villuendas

Alcalde de Vilanova 
de Sixena, que ara 
planeja denunciar 
la Generalitat per 
danyar “irrepara-
blement” els murals 
del MNAC. Inaudit.

ildefonso salillas

Lleida ja viu la 
Setmana Santa
la confraria del Crist de 
l’agonia de lleida va 
celebrar ahir la Processó 
del Trasllat, prèvia als  
actes més tradicionals 
de setmana santa: la 
Processó del silenci 
d’avui i la del sant  
enterrament de demà, 
Divendres sant.

maGDaleNa alTiseNT

Dimarts de la setmana passa-
da vaig fer anys. Molts. Mas-
sa? Una xifra rodona: 60. He 
deixat passar uns quants dies 

abans d’explicar-ho aquí, prou presump-
tuós com per creure que als lectors els 
pugui interessar el més mínim, perquè 
ningú no es vegi amb el compromís de 
felicitar-me, ja que no em consta que 
els aniversaris tinguin vuitada com els 
sants. De manera que el mateix dia de 
l’arribada –oficial, no pas efectiva– de la 
primavera d’estiu, començava per a mi 
la primavera d’hivern. Abans un sexa-
genari era vist com un vell. Recordo, 
avergonyit, que al principi d’escriure 
en aquest diari, sembla que faci ja una 
eternitat, em vaig referir a una seixan-
tina amb l’epítet d’anciana. Ara, hi ha 
senyores d’aquella edat que em fan girar 
pel carrer. No cal que es tracti de Sharon 
Stone, una coetània que aquests dies 
apareix radiant a la premsa perquè acaba de traspassar 
també el llindar del decenni iniciat amb sis, igual que 
Albert de Mònaco, amb qui comparteixo anyada però 
no tinc el gust de conèixer (em sap més greu no tenir 
aquest gust amb l’actriu que no pas amb el príncep, 
deu ser per poc monàrquic). Ja sé que cap dels tres els 

aparentem, sobretot ella a l’anunci de 
les ulleres Afflelou que passen per tele-
visió, ni per descomptat jo mateix a la 
foto d’aquí al costat, presa pel Lleonard 
Delshams una dècada enrere, quan enca-
ra tenia una feina que exigia o almenys 
justificava la corbata, i algun cop li he 
demanat que me’n tiri una altra per subs-
tituir-la, si bé no l’hi insisteixo, perquè 
dubto que em reconegués en la que em 
faria ara. Un retrat de Dorian Gray a la 
inversa. Em costa de fer-me’n a la idea. 
Els psicòlegs sostenen que les persones 
madures acostumem a percebre’ns uns 
vuit anys de mitjana més joves del que 
en realitat som. Més joves o menys pro-
vectes. L’hereu de Rainer al·ludit més 
amunt ha declarat fa poc que ell se sent 
com si en tingués entre 15 i 45. Tampoc 
no cal exagerar, però no els deu faltar 
part de raó als optimistes que creuen que 
prova més complir-ne 60 que 50, perquè 

mentre els 50 representen la vellesa de la joventut, els 
60 són la joventut de la vellesa. En fi, una manera com 
una altra de consolar-se, encara que a mi el que més 
em consola, ben pensat, és haver pogut arribar fins 
aquí, cosa que per desgràcia tants amics i coneguts 
que s’han quedat pel camí no poden dir.

Primaveres i tardors

Els cinquanta 
representen la  
vellesa de la 
joventut, els seixanta 
són la joventut 
de la vellesa

VIDAL VIDAL || DIA DE REG

cfarre
Resaltado


	20180329_CATALA

