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Laministra corre
més queRenfe
La ministra de
Foment, Ana Pastor,
espera que Barcelona
i París es connectin
per AVE el 15 de
desembre en un
viatge que durarà sis
hores i vint minuts
amb dos connexions
al dia. Bona notícia,
però no hi va haver
forma que Renfe
donés més detalls o
saber les possibles
connexions amb
Lleida. I al web de
Renfe, ni menció, ni
tampoc possibilitat
de comprar el viatge.

Barça, Lleida,
Madrid i Algèria

S’havia vist festa als
carrers per victòries
del Barça, Lleida o
fins i tot Madrid, però
molts lleidatans es
van sorprendre
dimarts al sentir
petards i veure
comitives de cotxes
amb banderes al
vent. Algèria va
guanyar Burkina Faso
i es va classificar per
al Mundial. Algerians i
amics ho van festejar
a Lleida en gran.
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F
inalment, ha arribat el fred.Algú
dirà que ja era hora. No és el meu
cas. Per mi, s’hauria pogut mante-
nir per sempre més la bonança

d’aquests dos primers mesos de tardor,
un clima que voldria per tot l’any. Prima-
vera perenne, doblada: primavera d’estiu
i primavera d’hivern, “I tot és Primave-
ra: i tota fulla verda, eternament”, en pa-
raules del poeta Salvat-Papasseit.Ara les
fulles són ja de molts colors, un festival
per als ulls, malauradament efímer, per-
què la majoria acabaran de caure aviat
del tot, i deixaran nues les branques. Fins
a la primavera, que sempre torna, per
sort. I quan evoco el retorn del bon
temps, no parlo només de meteorologia,
és clar.

El 28 de setembre del 1993 vaig publi-
car aquímateix un article del qual em per-
meto de reproduir el paràgraf inicial, per
tal d’establir comparacions i confirmar la
tesi optimista sostinguda més amunt: “El temps vola,
que deia Ciceró. I torna el balb hivern, com va deixar
escrit Horaci en les sevesOdes. Closa definitivament la
treva estival, ha arribat el moment d’acarar-nos a una
realitat que no es presenta gens falaguera. La crisi sem-
bla que va per llarg.Tips de cotitzar, l’Estat diu que no

pot garantir-nos la jubilació, als menors
de 55 anys. Els funcionaris veiem com
se’ns congela el sou per segon any conse-
cutiu i se’ns comença a habituar –almenys
als autonòmics– a la cartilla de raciona-
ment, de moment en forma de talonari
de vals per a bars i restaurants (per cert,
que algú hauria d’advertir que aquests
cupons tenen un ús limitat: se sap de qui
ja ha provat de pagar amb ells alTito’s).”

Bé, n’hi ha que potser no ho re-
cordàvem gaire, però fa vint anys la si-
tuació era la descrita.Ningú no veia llum
al final del túnel. El panorama actual és
pitjor, sens dubte, i s’allargarà bastant
més. De fet, als funcionaris de la Gene-
ralitat ja no ens donen ni tiquets-restau-
rant i desconec si el clubTito’s encara és
obert (no tinc el gust).Vull dir que ens en
sortirem, més tard o més d’hora.

Alguns economistes i –sobretot– po-
lítics governamentals ja veuen brots verds,

el color de l’esperança. Però queda clar que si torna una
primavera, tornarà més endavant un altre hivern. La
història és cíclica ¿Arribarem algun dia a oblidar la
crisi actual, com ho hem fet amb la de principi dels no-
ranta? ¿Aprendrem la lliçó d’una vegada, o recaurem en
els mateixos errors un i altre cop?

Ministre de Defensa,
l’exèrcit de terra del
qual tramita l’acomia-
dament d’una soldat
de Lleida, amb con-
tracte fins al 2014, que
té un tumor cerebral.

PedroMorenés

Director general de
Serveis Penitenciaris,
on les fugues de pre-
sos en permisos re-
quereixen alguna me-
sura.Aquest any ja hi
ha hagut 8 evasions.

Pere Soler

Secretari general de la
Fecic (indústries càr-
nies), que obté el su-
port de Competència
perquè els escorxa-
dors cobrin les taxes
ramaderes.

Josep Collado

Aquest restaurador
lleidatà recupera l’es-
trella Michelin amb el
Malena (LaVaqueria)
de Gimenells. El Fo-
gony, de Sort, també
la manté.

la imatge
deldia
Els advocats,
contra les taxes
Una cinquantena
d’advocats de Lleida i
comarques es van
concentrar ahir a la plaça
de Sant Joan, a la foto,
per protestar per les
taxes judicials, que
l’últim any han provocat
que s’hagin deixat de
presentar tres mil
demandes a Lleida.
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L’etern retorn

Xixo Castaño
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