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CiU elegeix vi de
la Rioja a la Seu
Els periodistes que
cobrien dissabte el
míting de CiU a la
Seu d’Urgell es van
sorprendre al veure
que, en plena febre
independentista,
el vi que els servien
en un pica-pica
amb productes locals
era un rioja. Els van
donar l’explicació
que CiU també vol
que Espanya vagi
bé, però la qüestió
va ser comentada a
Nació digital i el ressò
s’ha multiplicat amb
un comentari al diari
La Rioja en què es
feia broma dient
que els de CiU no
deuen ser tan
carallots quan saben
elegir bon vi. I per
repartir joc en
altres comentaris,
es recorda que el
PSC també va servir
vi de Valdepeñas
en l’obertura de
campanya i, des de
Lleida, CiU aclareix
que al dinar d’Artur
Mas amb empresaris
de dissabte passat
es va servir vi de
la DO Costers
del Segre.

JOSEP BORRELL || BARRA LLIURE

S
om un poble de manifestacions
multitudinàries per a grans causes.
No les sovintegem, perquè selec-
cionemmolt la grandesa de la cau-

sa, però quan ens hi posem, contra la
LOAPA, a favor de l’Estatut, en defensa
del model d’escola catalana, clam per a
la independència, fan goig i aconseguei-
xen de visualitzar-nos com un poble que
va a l’una.Tot i així, en realitat, això del
poble unit, que va a l’una, i que fa l’efec-
te que no serà vençut, és un dels tòpics
més grans que existeix sobre nosaltres i,
sobretot, entre nosaltres. Més ben dit, si
no hem aconseguit, després de tot el que
se’ns ha escatimat històricament, el que
ara sembla que es pretén força massiva-
ment, és precisament perquè som una co-
lla de desavinguts, de selectes individua-
listes repelosos. Em diran: això passa
arreu, fins i tot entre els ciutadans d’es-
tats tan diminuts com Mònaco oAndor-
ra. Mana la democràcia, les majories, la meitat més un,
i, com no, la mecànica de l’estructura social més elemen-
tal. Però, analitzat més profundament i parlant seriosa-
ment, m’exhortaran: i quina sort que cadascun de no-
saltres portem un rei dins nostre, que som diversos, plu-
rals, cosmopolites i tal i tal, perquè, si no, què no fórem

sinó la massa acrítica que es governa a
base de xarop de bastó i calla. Bé, bé.

Nogensmenys, és preocupant que els
catalans i les catalanes no ensmobilitzem
en massa, tal com fem en qüestions que
afecten, diguem-ne, la identitat, contra la
precarietat laboral, contra els desnona-
ments, contra la manca absoluta d’horit-
zó moral i vital de milers i milers de per-
sones que no tenen on caure mortes; en
fi, contra tot allò que l’economia domi-
nant, de forma despietada i cínica, des-
trueix i arrasa com una piconadora. Es va
dir amb un punt d’optimisme excessiva-
ment ingenu que la crisi financera, econò-
mica i social actuals faria replantejar ne-
cessàriament el model capitalista en què
ens hem servit generosament paradoxes
tan bèsties com pau i guerra alhora, grans
alegries i al mateix temps grans penes i
dolors, riqueses i pobreses exorbitants,
fastuositats i ruïnes, obesitats i anorèxies,

estudiats i ocupats i multituds esgarrifoses de joves que
no estudien ni treballen. Però, tòpic sobre tòpic, i mal-
grat el moviment dels indignats, no solament no hi ha
hagut cap replantejament del model, sinó que hom es-
pera amb candeletes que tot torni al lloc on érem exac-
tament.

Renfe, ens públic que
presideix, anuncia re-
baixes per a estudi-
ants alsAvant de Ga-
lícia però no per a
Lleida i la resta de
Catalunya.

J. Gómez Pomar

Regidor de l’ajunta-
ment de Madrid que
ahir va dimitir al ser
imputat en el cas Ma-
drid Arena, pavelló
on van morir quatre
joves en una festa.

Pedro Calvo

Supervivent de la tra-
gèdia de l’incendi
d’Horta de Sant Joan,
on ahir es va inaugu-
rar un bosc en home-
natge als cinc lleida-
tans morts.

Josep Pallàs

Director científic del
ParcAstronòmic del
Montsec, que participa
en un dels projectes
més avançats del món
de seguiment d’estre-
lles fugaces.

la imatge
deldia
Caravana per
promocionar la
jornada de vaga

Els sindicats UGT i
CCOO van fer ahir un
recorregut en caravana
de cotxes pels carrers
de Lleida per demanar
suports per a la vaga
general d’avui. A la foto,
al seu pas pel polígon
del Segre de Lleida.

MAGDALENA ALTISENT

Tòpics

Si no hem

aconseguit el que

ara sembla que es

pretén massivament,

és perquè som una

colla de desavinguts

Salvador Ribas
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