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Un ambaixador
molt diplomàtic
Sembla redundant,
però després dels
últims embolics amb
ambaixadors, el
representant d’Israel a
Espanya, Alon Bar, va
demostrar que és
molt diplomàtic i que
té anys d’experiència.
Al ser preguntat pel
procés sobiranista, va
contestar amb un
somriure i va aclarir
que no en pot opinar.
Hi vam insistir i va
explicar que no vol ser
el tercer ambaixador
que cridi el ministre
Margallo després dels
dos bàltics. Ja seriosa-
ment, es va queixar
que es frivolitzi el
terme holocaust i que
també s’utilitzi per
parlar del cas català i
va dir que en vigílies
de la visita del
president Mas a Israel
havia de ser prudent.
El que sí que esperen
tots és que amb les
rutes marcades ahir al
Pallars augmenti el
turisme israelià a
Lleida. Alguns fins i
tot confien que Israel
sigui per al turisme de
Lleida el que Rússia és
a la costa.

VIDAL VIDAL || DIA DE REG

Llegint Dos taüts negres i dos de
blancs, la darrera novel·la de Pep
Coll, que m’està agradant molt i
comentaré aquí un altre dia, re-

paro en el detall que els nens de les ma-
soveries de Carreu havien –a mitjan se-
gle passat– de caminar cinc hores diàries
per poder anar a l’escola de Pessonada,
tan sols una menys de les que passaven
a classe.Aquella petita escola aleshores
tan nova, amb estufa de llenya i “pissa-
rra de cap a cap de la paret”, fa ja molt
temps que està tancada, com tantes al-
tres escoles rurals del país, amb el con-
següent drama anímic i social que una
pèrdua així comporta per a les localitats
que les acollien. Aquest principi de curs,
tres pobles de la demarcació de Lleida
han vist com no obrien les portes les se-
ves escoles locals per falta d’un mínim
d’alumnes: Aubèrt a la Val d’Aran, els
Omellons i els Torms a les Garrigues.A
última hora, quan ja semblava sentenciada i així s’ha-
via anunciat públicament, s’ha pogut salvar la de Gui-
merà, gràcies a un parell de famílies amb fills en edat
d’anar a estudi que durant el passat estiu s’han tras-
lladat a aquella vila de la vall del Corb.

Si els tres casos esmentats són prou lamentables, re-

sulta especialment significatiu el dels
Torms, que havia anat fent fins ara la viu-
viu, amenaçada de clausura des de fa al-
menys una dècada (el 22 de setembre de
2002 ja vaig publicar aquí un paper al res-
pecte).Aquest municipi garriguenc havia
estat escollit per la Mancomunitat de Ca-
talunya per construir-hi una de les seves
primeres escoles-model de l’innovador
sistema educatiu impulsat des de la insti-
tució. En maig de 1918 era inaugurat so-
lemnement el nou edifici escolar, una obra
senzilla i funcional però de línies harmòni-
ques, plena d’encant, dissenyada pel pres-
tigiós arquitecteAdolf Florensa. La ce-
rimònia oficial, presidida pel director d’Ins-
trucció Pública de la Mancomunitat, l’es-
criptor i filòsof Eugeni d’Ors, va acabar
amb un concert per part dels futurs usua-
ris, que van interpretar algunes cançone-
tes populars com la Quiquiriquica o El
nen que vol menjar sopes. El mestre

d’aquells tendres cantaires era Joan Benet i Petit, poe-
ta sensible i pietós, inspirat autor dels diversos volums
comarcals de la sèrie ElTrobador de la Mare de Déu, re-
editada l’any passat per l’Abadia de Montserrat.Ara ma-
teix, i potser per sempre, en aquelles aules buides ja no
ressonen les veus infantils.

El president del Go-
vern ven com a posi-
tiu un nou augment
de l’atur a Espanya,
un país amb un total
de 4.724.355 aturats.
Inaudit.

Mariano Rajoy

Fiscal en cap de Llei-
da, que ahir va rebre
la medalla al mèrit
policial per la seua
col·laboració amb la
Policia Nacional en di-
verses investigacions.

Juan Boné

Ambaixador d’Israel,
que ahir va presidir al
Sobirà les quatre ru-
tes de fugida dels ju-
eus als anys 40 al Pi-
rineu i que la Diputa-
ció senyalitzarà.

Alon Bar

President del comitè
organitzador del con-
grés avícola celebrat a
Lleida, en què es va
donar a conèixer el li-
deratge de la provín-
cia a tot Espanya.

la imatge
deldia
Reforma integral
de la passarel·la de
l’estació

La setmana que ve, la
Paeria reformarà les
deteriorades escales
d’accés a la passarel·la
sobre les vies de l’estació,
utilitzada per molts
lleidatans per connectar
Pardinyes amb la plaça
Ramon Berenguer IV.

MAGDALENA ALTISENT

Aules en silenci

Josep M. Aumedes

DIJOUS, 3 D’OCTUBRE DEL 2013

l’ascensorprivat

Aquella petita
escola fa ja molt
temps que està
tancada, com
tantes altres escoles
rurals del país

Rosendo Manrique
Resaltado

Rosendo Manrique
Resaltado


