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Envieu la vostra foto a cercle@segre.com. Una selecció més àmplia de cartes es pot trobar a

De què van?

Sr. Director:
El Govern de l’Estat i el PP

carreguen el problema econò-
mic a José Luis Rodríguez Za-
patero, Irlanda, Portugal, Grè-
cia, etc. No crec que Zapatero
governés en aquestes nacions
que han estat rescatades per
la UE. Senyors, els dic com a
la televisió: “No som tontos.”
La gent senzilla del poble no
ens empassem excuses injus-
tificades. Quan estaven a
l’oposició, deien que tenien so-
lucions per a l’atur, l’econo-
mia, etc.

Els polítics, siguin d’una ín-
dole o una altra, no tenen sen-
sibilitat amb el poble. M’expli-
co: no hi ha diners per a do-
cents, sanitat, atur, funciona-
ris, etc., però els polítics i els
seus seguicis cobren cada mes
amb patrimonis, rendes, im-
mobles, etc., més que solvents
(vegeu les seues declaracions
de la renda). No els fa vergo-
nya cobrar cada mes i qui els
paga —el contribuent—, en el
millor dels casos, no arriba a
final de mes. Molts ni això, ai-
xí que han de recórrer als con-
tenidors per a malalimentar-
se ells i els seus fills.

Epíleg: quina classe de po-
lítics tenim? Primer ells i, des-
prés, el poble, que és el que els
paga.

JOSEPMULLOR LÓPEZ

Loteria

Sr. Director:
Quan ja s’atansa el Nadal,

tots ens afanyem a adqui-
rir loteria de la grossa, que

LACARTADELDIA

dóna el premi més gran de
l’any.

La loteria compleix una gran
tasca social. En aquestes dates
prèvies al sorteig del 22 de de-

sembre, és costum generalitzat
intercanviar-se dècims i, sobre-
tot, participacions amb famili-
ars, amics i coneguts amb els
quals de vegades només ens

posem en contacte per les fes-
tes nadalenques, una de les ce-
lebracions més boniques de
l’any.

Tots sabem la dificultat que

LaSeuVella, una experiència

hi ha que ens toqui, però en el
fons tenim l’esperança que si-
guem afortunats amb la gros-
sa o un pessic que tan bé ens
aniria.

També és un sa costum, i
molt estès, comprar uns dè-
cims quan es va de viatge, per-
què un pensa: “Mira que si to-
qués aquí...”

En aquests difícils temps de
crisi, la loteria ens dóna un in-
dici d’esperança i és ben cert
que qui no compra no pot ser
premiat, per això em sembla
un encert ple i total l’eslògan
Si somies, loteries.

Sort a tothom!
FRANCESC SEGARRATOR.

TORRE-SERONA

Agraïment a l’equip
de traumatologia de
l’Arnau de Vilanova

Sr. Director:
A través d’aquestes línies,

vull agrair a tot l’equip de trau-
matologia de l’HospitalArnau
deVilanova de Lleida, i molt
especialment al doctor José
Juan Fernández Martínez, la
seua predisposició, atenció i
professionalitat en la seua co-
mesa.Alhora, voldria gratifi-
car tot l’equip d’infermeria per
la seua amabilitat, competèn-
cia i conducta professional du-
rant el període en què vaig es-
tar ingressat.

També vull reconèixer la
MútuaActiva 2008 (abans Mu-
tua Patronal Leridana), tot el
personal per la seua atenció
total i satisfactòria durant el
període de recuperació al qual
vaig estar sotmès.

JOSEP CABEZAS TRENAS

Correu En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d’una completa identificació de l’autor (nom, adreça, DNI i telèfon,
si fa al cas), tot i que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà els originals i si la seua extensió passa de
20 línies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los.
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Sí: 26,7 %

No: 69,5 %
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Hi han participat fins a
les 21.00 h d’ahir:
105 persones

PRÒXIMA PREGUNTA:

Creieu adequat emetre
corrides de toros en horari

infantil?

Creieu que els alumnes de
ciència i salut animal podran
passar a veterinària?

Voteu i deixeu comentaris a
www.segre.com

ENQUESTA

CAMPI QUI PUGUI! PEPO CURIÀ

Web: http://pepocuria.blogspot.com. Twitter: @pepocuria

SR. DIRECTOR:
Podem tenir-la davant dels nostres nassos o veu-

re-la des de diferents condicions: des de la fines-
tra de l’habitació, des del balcó de casa o al sortir
al carrer, si no tenim la sort d’integrar-la a la nos-
tra llar. Podem veure-la al passejar pel carrer o al
passar per qualsevol pont o travessia que ens por-
ta a la feina.

Allà és ella, de vegades com un far o com un es-
finx misteriós on l’Edip ilerdenc pot inferir-li la se-
va resposta oracular cap a on anem. La seva om-
nipresència té més de diví que de pedra. I això ho
dic per dues raons: una, perquè sembla que li te-
nim tanta familiaritat com respecte que l’acces-
sibilitat a l’edifici sembla difícil per a alguns lleida-
tans i alguns fidels.Tan lluny, tan a prop... La se-
gona, perquè no la integrem en la nostra vida per-
sonal. Hi és allí, ja hi pujaré…Oi que no se n’anirà
a un altre lloc? Qui més qui menys la té integrada
a casa. En un petit altar, al costat de la copa de fut-
bol del nostre fill o del caragol de fang de la nos-
tra penya, o en un quadre. Res d’això és menysprea-
ble, per Déu. Forma part del nostre folklore, de la
nostra forma de viure, dels nostres sentiments i
de les nostres realitats.

Però si tinguéssim coneixement en realitat del
que ofereix la nostra Seu a l’ànima col·lectiva de
l’homo ilerdensis i de la seva tasca present per la

ciutat de Lleida, la devoció passaria de ser sen-
zillament un sentiment del feligrés no practicant a
ser d’una emoció genuïna que llinda la mística,
hipostasiada a la quotidianitat, com un raig de llum
que extreu la insipidesa de la rutina.

I és trist que això que comento entre amics faci
enutjar d’altres que s’atribueixen la titularitat del
monument per ser fill de Lleida o per alguna quo-
ta amiga, o perquè li agrada tant pujar-hi que pas-
sa per La Sibil·la i des de la terrasseta ensuma l’olor
de la pedra viva. La veritat és que em preocupen
moltes coses com a amant de la SeuVella i com a
membre de la Unesco a Lleida sobre aquest patri-
moni nostre.

Penso que no pot ser patrimoni de la humanitat
per molt que ho vulguem, o per molt que fem es-
forços perquè ho sigui algun dia, si no és abans pa-
trimoni del nostre cor.Això no és ni poètica, ni
retòrica, ni tampoc metafísica de paper. És un re-
clam de consciència col·lectiva de tothom, tant de
les institucions com dels membres de la república
independent de casa nostra. Hem de voler integrar
el turó de la SeuVella a les nostres experiències de
vida. No fer-ho és un error per part de tothom, i
això em fa pensar que alguna cosa no va bé. Pujar-
hi és un exercici físic, mental i espiritual. I el guany
és d’una emoció superior que esglaia. Conèixer la
memòria històrica copresent en la seva presència,

en les seves ferides, en les seves rehabilitacions i
restauracions m’ha fet comprendre que l’esforç que
fa l’equip del Consorci delTuró de la SeuVella de
Lleida dia a dia, a hores intempestives, faci un fred
gèlid o una calor afixiant, sigui una tasca titànica
de reeiximent d’un patrimoni que ha superat l’es-
devenir de la seva vida per ser un patrimoni per
la pau.

Mantenir l’esperit de superació constant és el que
he viscut amb JosepTort (amic Pep) i el seu equip.
La professionalitat de cadascun d’ells amb el lide-
ratge d’en Pep és una fórmula poderosa de gestió
que permetrà que el turó de la SeuVella tingui el
poder local que es mereix (com a arquetip de la ciu-
tat). Però l’esforç perquè Lleida tingui presència
cultural i social a través de la SeuVella anirà més
enllà de la frontera mental de la demarcació pro-
vincial. L’experiència de la SeuVella de Lleida ha
d’arribar al cor de tot Catalunya i d’aquí a ser un
far de benvinguda internacional, com un estendard
europeu que agermani ciutats on la seva memòria
històrica se senti identificada d’alguna manera o en
algun moment amb la nostra.

Que el Dia de la SeuVella, celebrat en diumen-
ge o en el seu dia 31, sigui una experiència vital que
perduri cada dia de les nostres vides.

ÒSCAR CASTRO. SECRETARI DE LA UNESCO A LLEIDA
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