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Dilluns, 10 de gener del 2022

marta alòs || viure per veure

privat

El ‘Joc del Marraco’

D

personatge del bestiari de foc, lo Mare ben segur que hi ha moltes
formes distintes de vendre una
raco, substitueix el de l’oca tradicional.
ciutat com Lleida i totes elles
Les normes del joc segueixen la pauta
prou conegudes que, si fa, no
tradicional del de l’oca, però el més intefa, no difereixen gaire de les utilitzades
ressant és que, el que ja es pot anomenar
en d’altres ciutats. Promoció i publicitat
com el nou joc de la capital de Ponent,
en els diversos mitjans de comunicació
és el recorregut cultural, històric i patrifent ressò de les ofertes turístiques, de
monial que aporta als jugadors, tant per
patrimoni o gastronòmiques és una de
aquells que són lleidatans d’origen, com
les fórmules més clàssiques, però imagiel turista passavolant que la vol conèixer.
Amb la tornada, “Si trobo el Marraco
nar que un simple joc de taula pot contorno a tirar, que a la Seu Vella he d’arvertir-se en una bona manera de passejar-la, conèixer-la i difondre-la, és una La figura del
ribar”, el jugador que cau en qualsevol
iniciativa prou original. I això és el que
de les caselles on el nostre Marraco és
justament va pensar la dissenyadora grà- nostre entranyable
representat, s’inicia la passejada per tots
els racons de la ciutat. Del Museu Diofica lleidatana Andrea de Castro Piñol personatge del
amb la seva creació, el Joc del Marraco, bestiari de foc, lo
cesà a la Font del Roser, de l’horta a la
una versió del tradicional joc de l’oca,
glorieta dels Camps Elisis, fent parada
en el qual s’han substituït els elements Marraco, substitueix
i fonda als herois Indíbil i Mandoni per
originals de cada casella per elements el de l’oca tradicional després anar xino-xano fins a l’estació.
propis i singulars de la cultura popular
Del senyor Postu a l’enterrament de la
lleidatana: monuments, festes i celebrasardina o el ball de la Moixiganga i la
cions, gastronomia, personatges populars o iconogrà- festa popular de Moros i Cristians. Lo Marraco que
fics, esports, institucions i esdeveniments diversos balla el ball de bastons o que arriba carregat de fruita
de la nostra ciutat que passegen amunt i avall fent un dolça mentre contempla la batalla de les flors. Estic
repàs exhaustiu de la nostra història. La tècnica del pensant que si la pandèmia ens obliga a tornar-nos a
dibuix digital aporta una qualitat en el disseny del Joc confinar, caldrà afegir aquest Joc del Marraco en el
en clau lleidatana, on la figura del nostre entranyable nostre llistat d’entreteniments casolans.

magdalena altisent

l’ascensor

“Gairebé el
mateix” per
a Viladot
En una entrevista ahir
a El Punt Avui, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, explicava que “per descomptat” Guillem Viladot
mereix un reconeixement amb motiu del
seu centenari, després de les crítiques
rebudes per no ser
inclòs a la “llista oficial”. I acabava dient
que “farem gairebé
el mateix que faríem
si hagués entrat a la
llista de commemoracions del Govern”.
Si hagués eliminat el
“gairebé”, hauria quedat molt millor, ella i
la Generalitat.

Paral·lelismes
del sou de Piqué
Un tuitaire es va dedicar a fer equivalències
de la nòmina de Piqué
i en una explicava que
un professor associat
d’universitat hauria
de fer classes durant
600 anys per assolir
aquesta quantitat i
corregir uns 60.000
exàmens i treballs.

la imatge
del dia

Ramon Solé
Aquest restaurador
és el responsable de
la reforma a què ha
estat sotmès el retaule de l’església de
Sant Antolí d’Aitona,
inaugurat dissabte.

Rafael Nadal
El tenista mallorquí
es va imposar ahir al
Melbourne Summer
Set després d’uns mesos negres i ja porta
19 anys seguits guanyant algun torneig.

Teresa Jordà
És la consellera d’Acció Climàtica, departament que encara té
pendents ajuts pels
danys del Filomena
quan es compleix un
any del temporal.

Adeu a la pista de
gel de Sant Joan
Un altre signe que les
festes de Nadal han acabat és que ahir va ser
l’últim dia que es va poder patinar a Sant Joan.
Els operaris van començar ahir a la nit a desmuntar la pista de gel al
cap de gairebé un mes i
mig en funcionament.

Jair Bolsonaro
El president del Brasil
ha d’investigar per
què va caure una roca
de grans dimensions
en un llac turístic,
cosa que va deixar
almenys deu morts.

