
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

Bona audiència,
opinió dividida
La televisió catalana
va estrenar dilluns
a la nit una sèrie
ambientada al
Pirineu, Gran Nord,
que va registrar una
bona audiència, un
24% a Catalunya i un
41% a Lleida, molt
per sobre de la
mitjana habitual.
S’havia creat
expectació, però
després ha arribat la
divisió d’opinions i,
sobretot a les xarxes
socials, abundaven
les crítiques a la sèrie.
Uns censuren que es
vol rentar la imatge
dels Mossos, mentre
que d’altres es
queixen que es
ridiculitza els
habitants del Pirineu.
D’altra banda, hi
havia aplaudiments
a la promoció dels
paisatges del Pallars,
al reconeixement de
la variant dialectal i,
entre els polítics, hi
havia satisfacció per
la promoció que
representa. Almenys
no hi havia subtítols,
com en un reportatge
sobre les Terres
de l’Ebre.

JOSEP BORRELL || BARRA LLIURE

L
a darrera enquesta del CIS des-
taca que un terç dels enquestats
encara estalvia alguna cosa a fi-
nal de mes i que la resta arriben

justet, estiren els estalvis o simplement
s’endeuten. L’altre dia a Barcelona Ma-
rio Draghi, el president del BCE, només
va dir una cosa sensata: no tortureu més
la classe mitjana. I és cert. El marge per
esprémer-la s’acaba.Aleshores sí que la
monarquia bananera ja pot ser no inter-
vinguda sinó comprada a preu de saldo
pels magnats de LasVegas. Els qui vam
fer l’ascens social els anys noranta i ens
vam guanyar el títol de mesòcrates vam
aconseguir una altra utopia: que la
màquina capitalista rutllés a mil per ho-
ra. Qui no adquiria una segona residèn-
cia, qui no viatjava a l’estranger almenys
dos cops l’any, qui no es feia implants a
la boca o la cirurgia estètica, qui no te-
nia dos o tres cotxes, un d’ells per des-
comptat un tot terreny, qui no tenia tota la bateria de
noves tecnologies domèstiques, qui no sortia a sopar
de tant en tant en algun restaurant estrellat, qui no be-
via sovint xampany francès o qui no era, al mateix
temps, soci d’algun club esportiu, era perquè no volia
o simplement perquè era al·lèrgic al consumisme.

Però, mentre la classe mitjana treba-
llàvem, consumíem i pagàvem impostos,
n’hi havia d’altres, financers i polítics,
que ens anaven cavant la tomba. Un dia
es desgavella tot, arriba l’apocalipsi i els
responsables, presumptes criminals, ens
assenyalen a nosaltres com a culpables
absoluts.Ara, amb el pas que anem no
en quedarà ni el supervivent de torn.
El que m’agradaria saber és què volen
dir els que diuen que s’inicia una nova
era. El senyor tal parla del capitalisme
de la distribució i el senyor altre parla
del retorn al model del comunitarisme
jueu. Fins i tot un servidor, de formació
humanística, creia que la crisi era l’opor-
tunitat d’or per a la victòria definitiva de
l’ètica, l’honestedat, la moral espartana,
i de la injecció social d’una renovada es-
piritualitat. I que, passat el dol, enceta-
ríem l’era dels homes i les dones jus-
tos, bondadosos, virtuosos, generosos i

agraïts. Però, he de reconèixer que l’errava totalment.
Perquè ara albiro amb una lucidesa sobrevinguda que
l’únic que interessa a la política és com eliminar sis mi-
lions d’aturats i demostrar als poderosos que abans que
demanar-los caritat, han fet els deures de matar també
la classe mitjana.

El regidor del PP a la
Paeria ha estat impu-
tat per presumptes in-
júries a Internet con-
tra la subdelegació
del Govern en temps
del PSOE.

Xema Solé Solà

El bisbe de Solsona
equipara la mort a
trets d’un gos aTorà
amb l’avortament,
una comparació ina-
propiada en un diri-
gent eclesiàstic.

Xavier Novell

Aquest oftalmòleg és
el premi internacional
Ciutat de Lleida
2012, guardó de la
Paeria amb l’objectiu
de promoure la pro-
jecció de la ciutat.

Rafael Ferreruela

Antropòloga que im-
pulsa un estudi de la
UAB a Sant Martí de
Maldà sobre la relació
de les fosses funeràri-
es amb el deteriora-
ment dels cadàvers.

la imatge
deldia
Engalanant els
gegants per a
la festamajor

Lleida arrenca avui les
Festes deMaig amb la
cercavila popular. Demà
tindrà lloc el pregó a càr-
rec del rector de la UdL i al
llarg del cap de setmana,
revetlles i actuacions.
A la foto, posada a punt
dels gegants.

LLEONARD DELSHAMS
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Núria Armentano
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