
Prensa Leridana SA. Carrer del Riu, 6. 25007. Lleida. Tel. 973 248 000.“Club del Subscriptor”: 973 248 008. Fax Redacció: 973 246 031. Fax Publicitat: 973 229 076. Fax
Administració: 973224688.Apt. deCorreus: 543. Correuelectrònic: redaccio@segre.com • Impressió.C-13, km11. 25660.Alcoletge.Tel. 973196600. Fax: 973197001.

TOTS ELSDRETS RESERVATS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓTOTALO PARCIAL SENSE AUTORITZACIÓ EXPRESSADE L’EMPRESA EDITORA. www.segre.com

El fiscal dels EUA
altera l’agenda
Ahir va començar el
congrés sobre els
reptes de la justícia
penal al segle XXI que
se celebra a la Llotja,
amb nombrosa
assistència de juristes
lleidatans i de tot
Espanya. Havia
d’inaugurar el
congrés el ministre
Caamaño, que tenia
confirmada
l’assistència per escrit,
però es va haver de
quedar a Madrid per
raons de força major i
s’esperava la visita del
fiscal de l’Audiència
Javier Zaragoza,
estret col·laborador
del jutge Garzón,
perquè donés la seua
visió sobre les dificul-
tats en què es troba el
jutge, però l’arribada
a Madrid del fiscal del
Tribunal Suprem dels
Estats Units el va
obligar a suspendre el
viatge a Lleida.
Malgrat les absències,
el congrés va tindre
un altíssim nivell i la
intenció dels
organitzadors és
aconseguir que Lleida
aculli un congrés
penal cada any.

ALBERT VILLARÓ || QUATRE PILANS

S
í, són bruts, deixats, sorollosos.
Criden com bojos quan surten
de la discoteca. Beuen fins a
perdre el sentit, es pixen a les

cantonades, vomiten a les voreres. Sa-
ben perfectament què és un coma etí-
lic. Et poden fer malbé unes vacances
si els tens a l’apartament del costat.Van
vestits de qualsevol manera, amb xan-
cletes al mes d’abril, i van tatuats i amb
filferros. Però tenen vint anys, i si no
fan l’animal ara que en tenen vint,
quan el faran? És clar, tot ha de tenir
la seva mesura i les autoritats han de
vetllar perquè ningú no agafi el cotxe i
posi en perill la vida pròpia i la dels al-
tres, i també per garantir un mínim es-
pai de convivència. I són molt lamen-
tables els accidents: el que s’esbalça del
balcó de l’habitació, els que s’ofeguen
a la platja quan hi ha mala mar, els que
–com passa a les parròquies altes d’An-
dorra– s’adormen al carrer nevat i els troben conge-
lats l’endemà.
Un servidor, fa molt de temps, també va tenir vint

anys, com el Serrat, i intento no oblidar-ho. I, vist amb
la necessària perspectiva, Déu n’hi do, del que vaig
arribar a fer, tot i que era un jove en principi endreçat

i més o menys responsable.Ara em sem-
bla estrany, d’una altra època, però va
ser una etapa feliç i necessària. Com
diuen en castellà,“que me quiten lo bai-
lao”. I un bon dia, gairebé sense ado-
nar-te’n, sense avisar, t’arriba la hipo-
teca, la panxa, les responsabilitats, el
treball més o menys estable, la famí-
lia, i el comportament dels mateixos que
ara fan el que tu feies –o intentaves fer–
quan tenies vint anys et pot arribar a
semblar intolerable, un se-nyal de la per-
missivitat dels temps, de la laxitud de
la societat i de la decadència indetura-
ble d’occident.
Oblidem d’on venim sense saber cap

a on anem. I és llavors quan arriben les
queixes, les declaracions en contra del
jovent desmanegat i en favor de l’in-
definible sintagma que és el turisme de
qualitat. Però si jo tornés a tenir –ai!–
vint anyets, fos universitari anglès i

m’oferissin quatre dies barats de disbauxa, sexe fàcil
(hi ha sexe fàcil?) i mol·lície a Lloret, a Mikonos o fins
i tot a Salou, no m’ho pensaria dues vegades. I de Sa-
lou, als festivals d’estiu, i al Sònar, allà on calgués.
Prendria les bermudes, un parell de samarretes i el
passaport. I després ja em faria gran.

És el responsable de
l’Institut Municipal de
Comerç i Mercats, del
qual depèn la targeta
Emocity de promoció
comercial que ha fra-
cassat.

Jordi Baulenas

El conseller d’Interior
no va assumir cap res-
ponsabilitat en la ne-
fasta gestió de la neva-
da que va afectar Ca-
talunya el passat 8 de
març.

Joan Saura

Aquesta estudiant de
l’Escola Politècnica
Superior (EPS) de la
UdL ha estat guardo-
nada amb un dels pre-
mis de la Fundació
Tècnica Industrial.

Davínia Font

L’autor de Les veus
del Pamano ha estat
distingit amb el Premi
d’Honor de les Lletres
Catalanes que conce-
deix l’entitat Òmnium
Cultural.

la imatge
deldia
Garzónmarca el
congrés de la Llotja
El primer congrés de Dret
Penal que va acollir ahir la
Llotja va tindre diversos
protagonistes presents i
un d’absent, Baltasar
Garzón, de qui l’exfiscal
en cap de Catalunya José
María Mena va opinar que
“acabarà malament, l’han
perseguit i se l’han
carregat”.

ÒSCAR MIRÓN

Pa tou

I un bon dia, quasi

sense adonar-te’n,

t’arriba la hipoteca,

la panxa, les

responsabilitats,

la feina estable...

Jaume Cabré
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