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Lleida, la ciutat
de laboira
Malgrat que la boira
ara a Lleida no és
com anys enrere, la
ciutat encara és
coneguda a fora per
aquest fenomen
meteorològic. Sense
anar més lluny, ahir,
en la presentació
de l’últim fitxatge
del Força Lleida,
Samu Rodríguez,
procedent de les
Canàries, va confessar
que li havien parlat
de la boira. De
tota manera, va
aclarir que estava
preparat per no
arronsar-se davant
del fred que es
trobarà aquí.

Dosmaneres de
veureels insectes
Un investigador
del Museu de les
Papallones de Sort
definia la seua
professió
d’entomòleg com
els que van a la
recerca dels insectes,
quan els altres en
fugen. “Nosaltres
els estudiem quan
altres els trepitgen”,
afegia.

TXEMA MARTÍNEZ || LES CENDRES

Un amic els anomena, encertada-
ment, així, hotels mogollón,
una paraula castellana de difí-
cil traducció si l’agafem en sen-

tit col·loquial: “fora mida, molt”, diuen
alguns diccionaris. Però aquí la idea que-
da clara: un hotel aglomeració, amb
quantitats ingents de persones les unes
quasi a sobre de les altres durant una
sèrie de dies vacacionals, en general
amb canalla pel mig. Qui té criatures pe-
tites, dies de vacances i pocs diners, és
a dir, la majoria de la societat en l’edat
adulta, busca un hotel mogollón en al-
guna localitat costanera, per poder-hi
menjar, dormir i anar a la platja a deixar
fluir les hores.

La idea de fons, passar uns dies en fa-
mília, es veu, als hotels mogollón, de llarg
complimentada, ja que a banda de la te-
va, de família, tens totes les altres a la vo-
ra, a tocar, tant durant els àpats com du-
rant els descansos a l’habitació, on tan sols una fina te-
la transparent sembla constituir la naturalesa de les pa-
rets, si ens atenem a la facilitat amb què podem sentir
les converses, els crits i els plors dels conveïns.A pri-
mera hora del matí acostuma a afegir-se als sons col·lec-
tius familiars l’exèrcit de dones de la neteja, que fan la

seva feina amb una dedicació i un en-
tusiasme dignes d’elogi, el mateix amb
què ens obsequien cada nit els anima-
dors nocturns i les seves músiques exqui-
sides.

El gran moment s’esdevé en els dinars
i sopars, quan una sala de dimensions
reials t’acull amb les mans obertes, sem-
pre amb un suculent i variat bufet lliu-
re regat amb algun dels millors cellers de
la comarca (o de la cadena d’hotels) que,
d’un menjar a l’altre, t’espera coronat
amb una anella que exhibeix el número
de la teva habitació. La suprema ex-
cel·lència del vi, i el gust igualment su-
perb dels aliments a triar, tots abundants
i amb aspecte d’acabats de fer, tan sols
es veuran superats per l’amabilitat, la
parsimònia i el silenci amb què les es-
quadres de comensals ocupen i transiten
el menjador, cada un sempre preocu-
pat per cedir el millor lloc i les millors

viandes al del costat, en un exercici d’alta educació
exemplar per als seus plançons.

Després, tots plegats ens retrobem a la platja, o a la
piscina, o allà on hi hagi un forat. I sota un sol tan ama-
ble, cavem i cavem a consciència en els fonaments de
la nostra intimitat.

Després del pas enrere
a l’hora d’atacar Síria,
ara el president dels
Estats Units ha de fer
front a l’acusació d’es-
piar la seua homòloga
del Brasil.

Barack Obama

Digui el que digui la
ministra d’Ocupació,
la nova reforma de les
pensions que impulsa
suposarà una baixada
d’ingressos per als
pensionistes.

Fátima Báñez

Personalitzem en el
delegat de l’Espanyola
de bàsquet a Lleida
l’èxit que suposa aco-
llir una desena d’amis-
tosos d’equips de
l’ACB.

Ferran Aril

La Mancomunitat
d’Escombraries de
l’Urgellet, que presi-
deix, invertirà 220.000
euros en el seu aboca-
dor, entre altres coses,
per evitar pudors.

la imatge
deldia
Granqualitat de la
collita de figues
Els productors de figues
de la zona d’Alguaire
destaquen la gran
qualitat de la collita
d’aquest any. Tot i que
inferior al potencial de
les finques per raons
meteorològiques,
s’espera superar les
2.118 tones recollides
a Lleida l’any passat.

ÒSCAR MIRÓN

HotelMogollón

Antoni Capdevila
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l’ascensorprivat

La idea, passar uns
dies en família, és
complimentada, ja
que a banda de la
teva tens totes les
altres ben a la vora
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