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Editorial

El centenari de Viladot
L’any ha començat amb polèmica cultural. A l’abril
es compliran 100 anys del naixement de Guillem Viladot a Agramunt i, per a sorpresa del sector cultural, aquest precursor de la poesia visual, artista i escriptor va ser exclòs de les commemoracions oficials
de centenaris que prepara la Generalitat. Una gerra
d’aigua freda per a la capital de la Ribera del Sió, on
Viladot és tot un referent, i una mostra més que en
massa ocasions la distància és l’oblit i que el pes econòmic, polític i per descomptat cultural de Lleida ha
de reclamar amb més força el paper que li correspon
en la societat catalana.
Viladot era un farmacèutic de caràcter sec i aspre
com la seua terra, però també un home vital i compromès. Era difícil d’encasellar perquè tocava totes
les tecles. El 1971 va protagonitzar la primera exposició de l’Estat del que llavors es denominava poesia
concreta. Va ser a la Petite Galerie de Jaume Magre

al costat de Joan Brossa i Josep Iglésias del Marquet.
Es feia amb la primera divisió cultural, però mai va
deixar de participar en les activitats del seu Agramunt natal. El perquè el Govern no l’ha inclòs entre
els centenaris oficials segurament està més relacionat
amb els sanedrins culturals de la capital catalana
que no amb una intenció clara de marginar aquest
artista lleidatà, però farà bé la consellera Garriga
a atendre la demanda en forma de firmes, gairebé
2.000, incloses les de Josep Vallverdú, Enric Casasses
o Jaume Pont, reivindicant una celebració oficial per
part de l’executiu català.

Garzón s’equivoca
El ministeri d’Agricultura ha hagut de sortir en defensa del sector ramader afirmant que a Espanya
conviuen models de ramaderia intensiva i extensiva
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vox Populi
Alegrarme el día @harryelsocio
«Fes RT si vols que Alberto Garzón vagi
personalment pels pobles d’Espanya a dir als
ramaders que la carn que produeixen és una
merda.»
Mariano Rajoy fake @marianofake
«Holanda posa límits a les macrogranges.
Alemanya vol posar límits a les
macrogranges. Els petits ramaders espanyols
demanen límits per a les macrogranges.
Casado demana la dimissió d’Alberto Garzón
per advertir dels perills de les macrogranges.
Poc ens passa.»

Kassym-J. Tokayev
«He donat
una ordre
expressa de
disparar a matar
sense previ
avís contra els
manifestants»

Jordi Bracons @Jordi_Bracons17
«Tant de bo algun dia Coutinho expliqui “per
què” no ha pogut/volgut fer carrera al Barça.
Quins motius futbolístics/mentals té per
justificar el rendiment que ha donat. »
Un tal Toni @dracdolot
«Hola @govern, amb quin criteri s’eliminen
les quarantenes a infantil i primària només
confinant grups amb 5 positius?»

President
del Kazakhstan
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Només 3 ingressats
a les UCI de Lleida de
més de 70 anys

Denuncien trampes
per a ciclistes entre
la Portella i Corbins

z Només 3 de les 21 persones ingressades a les
UCI de Lleida tenen més
de 70 anys, cosa que evidencia l’efectivitat de les
vacunes.

z L’Associació Esportiva La Serreta de Corbins
denuncia l’existència de
trampes per a ciclistes
entre la Portella i el seu
terme municipal.

Arranquen les
rebaixes del gener
amb bona afluència

que “segueixen les estrictes normes de producció i
benestar animal de la UE”, després de la polèmica
suscitada pel titular de Consum, Alberto Garzón, per
les seues declaracions al diari britànic The Guardian,
assegurant que les granges de gran mida espanyoles
“contaminen el sòl i l’aigua i després exporten aquesta carn de mala qualitat d’animals maltractats”. Garzón s’equivoca en diverses coses. En primer lloc, el
seu ministeri és el de Consum i si aprecia alguna
anomalia en alguna explotació, que pot haver-n’hi,
com en tot, la seua obligació és denunciar-ho al seu
homòleg d’Agricultura i que aquest tramiti les sancions corresponents. A més, les granges, tant grans
com mitjanes i petites, almenys les lleidatanes que
coneixem de primera mà, porten anys fent un gran
esforç per adaptar-se a les exigències contra la contaminació de terres i a favor de les normes de sanitat
animal. Quant a la qualitat, n’hi ha prou amb comprovar-la. Inoportú i equivocat.
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Els desitjos reials
El passat dimecres,
als nens lleidatans que
els petits (i no tan petits)
sobretot aprenguin a
vàrem retrobar-nos amb
ESTIMAR. Una estima
la Cavalcada de Reis. A
dirigida cap als germans,
Lleida, que portem revipares... i que si ho segueivint-la des de l’any 1935,
xen, segur que els ajudapodem citar que durant
rà a ser bones persones el
aquestes vuit dècades la
dia de demà. La majestat
Guerra Civil EspanyoGaspar va posar èmfasi
que un dia com és el de
la i l’actual pandèmia
són els dos fets tràgics Baltasar va recordar la Festivitat de Reis, la
més importants que ha que sobretot hi hagi IL·LUSIÓ sempre l’han
de portar els pares, i que
viscut la ciutat durant
a ells (els Reis) els pertoaquest període. La Rua FELICITAT i que
de l’any passat va ser els menors lluitin
ca repartir MÀGIA per
descafeïnada (el seguiaquest tan esperat dia.
Finalment, Baltasar va
ci va fer-se en bus), les per continuar
recordar que sobretot hi
restriccions del moment portant-se bé
hagi FELICITAT i que els
així ho varen decidir; la
menors lluitin per contid’enguany, amb tot el que
la llei permetia, s’ha pogut celebrar de nuar portant-se bé cada dia. L’alcalde rela manera més idònia possible. Al final publicà Pueyo, aprofitant la visita reial
s’ha preservat que la màgia dels Reis a la ciutat, va ser agosarat amb la seva
continuï essent la més infinita possible. llista de “regals” i també (oportunament
Dels parlaments que varen fer Ses ben demanat) va desitjar a Ses Majestats
Majestats des del balcó de la Paeria, que donat l’inestable moment actual la
aquest cop no varen prometre cap in- seguretat, la salut, el temps amb la fafraestructura, il·lusió esportiva o algun mília, la feina, l’esperança, la fortalesa
somni material desitjat pels lleidatans i la resiliència siguin els presents que es
(no sé si té res a veure la situació políti- deixin a la capital de Ponent. Davant
ca, econòmica o futbolística que vivim), d’aquest any 2023 que comencem consinó que tots tres Reis decidiren lliurar fio que la màgia dels Reis Mags també
a la ciutat uns regals immaterials molt s’encomani a casa nostra, i si pot ser (a
encertats. El Rei Melcior –com és habi- més de tot el requerit) prego que baixi la
tual– va posar de manifest la llunyania llum, torni l’estabilitat política, progresd’on venen i la gran quantitat de cartes si l’economia i puguem trobar un futur
que han hagut de llegir, va demanar millor per les generacions que vindran.

