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AbbeyRoad

E
ls diaris a l’estiu fan una mica
de peneta. Deixant de banda
les desgràcies naturals, atemp-
tats i imprevistos diversos,

molt del que s’hi publica sona a dejà
vu, com si fos una errada del sistema
de Matrix. Un material perfectament
intercanviable d’un any per l’altre.
Aquest fet és especialment dramàtic
durant la primera quinzena del mes
d’agost, quan hom diria que un vent
de foc recorre les redaccions dels dia-
ris, les emissores de ràdio i els depar-
taments de programació de les tele-
visions i ho acaba assecant tot.

Un recurs que fa de salvavides de
molts becaris amb problemes és
l’efemèride. No és que el mes d’agost
sigui més propici per al record de fets
diversos, però cal omplir paper sigui
com sigui. N’hi ha dues que no po-
den faltar. La primera és la mort de
la senyora Monroe, Marilyn, el dia 5
d’agost. No hi ha perill que ens obli-
dem que es va morir aquell dia, per-

què ens ho recordaran any rere any
i fins a la fi dels temps. La segona no-
tícia que mai no falla, aquesta d’una
dimensió brutal, és l’aniversari funest
de la bomba de Hiroshima, el 6
d’agost (però, atenció, no pas la de
Nagasaki, que es va escaure tres dies
més tard, de la que no en canta ni
gall ni gallina).

Bé, a partir d’ara ja podrem afegir

un nou motiu de record emocionat,
que hauria de ser recurrent, igual que
els altres, i ocupar un espai semblant:
dissabte passat es va commemorar el
quarantè aniversari de la realització
de la famosa fotografia que Ian Mac-

Millan va fer dels Beatles travessant
el pas de vianants d’Abbey Road, da-
vant dels estudis de l’EMI, on feien
les crepusculars sessions d’enregistra-
ment del que seria el seu darrer disc.
Hi són tots quatre, ben arrenglera-
dets, al mateix pas. Paul McCartney
va descalç i fuma.Aquest fet va dis-
parar una cascada de rumors sobre la
seva mort en accident de trànsit, un
any abans. Pau desfila al darrere d’un
Lennon vestit de blanc –que seria el
capellà–, i un Ringo de fosc: l’amo de
l’empresa funerària. I tancant la co-
mitiva, Harrison vestit amb roba te-
xana: l’enterramorts. Dissabte pas-
sat, centenars de seguidors dels qua-
tre de Liverpool es van dedicar a
creuar el carrer, amunt i avall, emu-
lant-los quaranta anys més tard. Mi-
reu si n’hi ha, d’efemèride. I, si no,
sempre es pot parlar del festival de
Woodstock, que també fa anys
aquestos dies. Imprescindible esmen-
tar el fanguer.

No és que el mes d’agost
sigui més propici per al
record de fets diversos,
però cal omplir paper

quatrepilans ALBERT
VILLARÓ

Un tribunal argentí
ha condemnat a cade-
na perpètua aquest
exgeneral per la mort
d’un militant comunis-
ta de 15 anys durant
la dictadura (1976-
1983).

Santiago Omar

La conselleria d’Edu-
cació i la subdelegació
del Govern haurien de
donar més exemple, ja
que no és de rebut fer
obres a Lleida sense
pagar els preceptius
impostos.

Ernest Maragall

És el director executiu
de l’Acadèmia Inter-
nacional de Música de
Solsona, que va pre-
sentar ahir el seu pri-
mer concert a Lleida,
concretament al pati
gòtic de l’IEI.

Robert Brufau

El delegat de la Gene-
ralitat al Pirineu ha de
respirar tranquil per la
intenció de l’Executiu
de garantir la viabilitat
de Port-Ainé i Espot
Esquí la pròxima dè-
cada.

PRIVAT

Víctor Orrit

Mentalista
a Rialp
El Pallars ja té una
nova mentalista, es
diu Ana María Ochoa
i, segons explica ella
mateixa, aquest cap
de setmana donarà
proves dels seus
poders endevinant
el titular amb què el
nostre diari obrirà
l’edició de
diumenge. Com que
l’actuació a la festa
major de Rialp és
diumenge mateix, la
profeta entregarà
avui divendres un
sobre tancat a
l’alcalde amb
l’esmentat titular.
Estem ansiosos per
comprovar els seus
dots mentals...

Conselleres molt
treballadores
Les conselleres de
Treball, Mar Serna, i
de Salut, Marina Geli,
no estan precisament
de vacances i totes
dos van conversar
ahir amb la nostra
redacció tenint
l’agenda plena, com
si estiguéssim a
l’octubre. Ja està bé
que algú miri pels
nostres interessos
entre tanta crisi i
grip A.

l’ascensor

la imatge
DELDIA

Es cremen 50 tones
de paper a Alier
Unes 50 tones de paper,
emmagatzemades al pati
a punt per al seu reciclatge,
es van cremar ahir a la
paperera Alier de Rosselló.
Els treballadors de
l’empresa van iniciar
l’extinció del foc,a
l’advertir que sortia fum de
les bobines, fins que deu
dotacions dels bombers
van sufocar l’incendi.

ITMAR FABREGAT


