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Dilluns, 9 de desembre del 2013

Onzemilions per a l’esquí
Més de 65.000 esquiadors han passat aquest pont per les pistes d’esquí del Pirineu
de Lleida, amb un volum de negoci directe d’11 milions, el doble de l’any passat, i
amb un global a les comarques lleidatanes proper als 18 milions. La neu primeren-
ca i el bon temps han sigut el complement perfecte per a un dels inicis més prome-
tedors dels complexos lleidatans dels últims anys. Les xifres parlen per si soles i
malgrat que Baqueira aglutini bona part dels forfets venuts, la resta de complexos,
tant d’alpí com de fons, poden mirar amb optimisme la temporada. Però la satisfac-
ció inicial no ha de fer oblidar als gestors d’aquests complexos, ni a les administra-
cions, que queda molta feina per fer. Les comunicacions de les muntanyes de Llei-
da arrosseguen molts dèficits que en aquests temps de crisi no han pogut millorar.
Les ofertes complementàries, tant gastronòmiques com de lleure i entreteniment,
han de continuar augmentant i aprofitar millor les possibilitats paisatgístiques i cul-
turals que el Pirineu ostenta. L’hostaleria ha de promocionar millor l’alt nivell que
ha anat adquirint en els últims anys i cal fer un esforç perquè els propietaris de les
segones residències augmentin el seu nivell d’ocupació estacional i consumeixin
més a la seua àrea d’influència. Els deures són molts, però sens dubte s’afronten
amb més esperança després d’un pont en què alguns han penjat el cartell de com-
plet.

Els diners no ho poden tot
Que una rica família de l’Índia esculli Barcelona per celebrar un fastuós casament
en el qual s’han gastat 65 milions d’euros és una bona notícia per a la ciutat i el seu
pol d’atracció mundial, però mostra sense rubor que els diners ho poden comprar
tot i a la capital catalana no haurien de creuar-se certes línies roges. Vivim en una
societat on el mercantilisme copa cada racó, des de la política a l’esport i la cultu-
ra, però tancar el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) en un pont festiu per
a gaudi exclusiu del seguici hindú ens sembla del tot excessiu, tant per estètica com
per ètica.
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AQUESTA SETMANA

❚ T de Teatre està de gira amb la
seua nova obra Aventura! amb
Mamen Duch, Marta Pérez, Car-
me Pla, Albert Ribalta, Jordi Rico
i Àgata Roca, que de segur que
ens tornarà a delectar amb el seu
humor sorneguer.

T de Teatre a la
Llotja amb l’obra
‘Aventura!’

Cita per a aficionats
a les videoconsoles
i als ‘drones’

Malalties
neurodegeneratives
a LaMarató de TV3

divendres

❚ Nous temps, noves aficions.
Aquest cap de setmana, concre-
tament dissabte, el Magical de
Lleida acull una cimera d’aficio-
nats a les videoconsoles i la quar-
ta trobada de drones (vehicles ae-
ris no tripulats).

❚ Aquest diumenge, Televisió de
Catalunya emet el seu programa
més solidari i participatiu amb la
finalitat de recaptar fons per a
malalties concretes. Aquest any
estarà dedicada a les neurodege-
neratives.
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Clar i català
ÉS RACIONAL, malgrat que a
mi em sembli d’una lògica per-
versa, que una diputada en Cor-
tes Generales, que se sent dipo-
sitària de la voluntat d’una na-
ció imaginària, presenti una mo-
ció dient que la sobirania resi-
deix en el poble espanyol i que
cap ni una cosa es por canviar
sense preguntar al conjunt dels
ciutadans que paguen o evadei-
xen impostos al seu territori. Em
sembla, en canvi, del tot xocant
i de poc sentit comú que un di-
putat del Parlament (que ho és
en representació dels seus ciu-
tadans) en presenti una altra de
similar en la qual es diu que“Ca-
talunya no és sobirana”, que és
tant com dir que ell tampoc ho
és i que els seus representats no
volen pas badar boca sobre la
matèria. De la mateixa manera
hi ha manifestacions, en negatiu
reflexiu, que no acabo d’enten-
dre per a què es fan.Versus, una
de les darreres en què els par-
ticipants demanàvem no voler
tenir dret a expressar la seua opi-
nió respecte al futur de la seua
comunitat autònoma, regió o na-
cionalitat (totes tres paraules
apareixen al text del 1978),men-
tre obvien l’article 1.2 de Na-
cions Unides, que l’Estat espa-
nyol ha ratificat i, per tant, in-

corporat a la seua legislació cons-
titucional. Són sorprenents
aquestes actituds a casa nostra
quan, segons la darrera enques-
ta d’El Periódico, ja són majoria
els ciutadans de tot l’Estat els
que pensen que els catalans te-
nen dret a dir la seva. No és pas
estrany que gent cabal canviï
d’opinió a la vista dels fets. L’11
de setembre passat, Catalunya
va protagonitzar la manifesta-
ció més gran de la seua histò-
ria i segurament la més nombro-
sa, si parlem de la relació habi-
tants/manifestats, que mai s’ha
vist a Europa.Després de la sen-
tència emesa pelTribunal Cons-
titucional d’Espanya el 2010, es
va iniciar un moviment ciuta-
dà sense precedents que ha ex-
pressat “clar i català” què és el
que volia sense anar pas con-
tra ningú sinó en favor de deci-
dir allò que creu que és legítim,
sense imposicions ni intermedi-
acions. Provoca perplexitat que
els partits que per tercera vega-
da han ratificat al Parlament la
voluntat sobiranista i que han
assegurat haver escoltat les cri-
des del poble s’entestin ara en
fer-se el ronsa sobre la qüestió.
Altra cosa és com cal gestionar
el resultat de la resposta; la pre-
gunta la tenim clara uns i altres.

PEPMÒDOL
MYWAY

Mandela immortal
Nelson Mandela no ha mort. El
seu cos, després de 95 anys, ha
deixat escapar la seua ànima.
Però la seua obra és més viva
que mai.

Ja sé que no és el tema més
original sobre el qual escriure,
però avui dia, quan costa tant
trobar referents polítics de ni-
vell, Madiba n’és un i és una
obligació moral retre un petit
homenatge a aquest il·lustre
polític.

Sisplau, qui no ho hagi fet
que miri Invictus, història real
del 2009 basada en el llibre El
factor humà de John Carlin,
obra mestra que ens ensenya
la grandesa del líder sud-afri-
cà, després d’estar 27 anys tan-
cat a la presó pels blancs i com
arriba a ser president del seu
país. Substituint la revenja i
l’opressió pel perdó i la mà es-
tesa i arribant a unir una po-
blació dividida entre pobres i
negres i blancs per construir
una gran nació.

Va saber veure la grandesa
de l’esport com a element uni-
ficador.A través de l’equip sud-
africà dels Springboks, va acon-
seguir que la població s’abra-
cés per un mateix objectiu.

Després d’un sol mandat pre-
sidencial, va decidir retirar-se
a l’haver complert el seu objec-

tiu d’instaurar una nova era de
reconciliació després de l’apar-
theid. Mandela es va dedicar a
la lluita contra la sida fins i tot
reconeixent la mort d’un fill
seu a causa d’aquest infaust vi-
rus.

Sens dubte, ens deixa una
gran herència de valors i un
exemple per seguir. Quants

anys o segles hauran de passar
per tornar a trobar un geni amb
la intel·ligència emocional de
Nelson Mandela? Ell va tenir
clar quins eren els seus dos ene-
mics per combatre: el racisme
i la sida. Per desgràcia, els dos
continuen vius. Però el seu re-
cord ens donarà forces per con-
tinuar la seua lluita.

Destaco una de les seues fra-
ses amb esperit de superació:
“Després d’escalar un gran tu-
ró, un es troba només que hi ha
molts més turons per escalar”.

GERARDGUIURIBÉ
AVELLEIDA!
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