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Òbits. Mor el popular periodista de ‘La casa 
dels famosos’, Julià Peiró, als 77 anys.
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Litigi. El conseller de Cultura, Santi Vila, creu 
que l’acord amb Aragó “encara és possible”.
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ESMERALDA FARNELL

Crònica sentimental de Lleida
Àngels Santa dedica el pregó de la festa major a fer un recorregut nostàlgic per una ciutat que  
vol que inspiri més literatura || Emotiva ovació als pares d’Abel Martínez a la Paeria

Àngels Santa va fer un pregó molt íntim i personal.

LLEONARD DELSHAMSLLEONARD DELSHAMS

AMADO FORROLLA

Exhibició de dansa urbana amateur als Camps Elisis. L’alcalde, Àngel Ros, posa amb els guardonats amb les plaques i medalles de la Paeria.

ANNA SÀEZ

❘ LLEIDA ❘ Per més polseguera que 
aixequi el cartell, la festa major 
no comença fins que els vene-
dors de globus d’heli a 5 euros 
passen a formar part del paisat-
ge urbà. I fins que es llegeix el 
pregó. Protocol 1-Espontaneï-
tat 0. És un acte solemne amb 
tota la pompa i tradició d’una 
institució de l’edat mitjana. 
Primer, la proclamació de les 
pubilles. Totes amb idèntics 
vestits de catalanes.  Imposició 
de bandes per part d’alcalde i 
regidors –alguns– i les noies, 
“representants de la joventut, 
que porten l’alegria de la festa 
major” allà on van, en paraules 
d’Àngel Ros, passen a presidir el 
consistori. Els problemes de la 
regidora del PP, Dolors López; 
i el del Comú de Lleida, Car-
los González, per col·locar les 
bandes a les seues pubilles van 
arrancar les primeres rialles i els 
primers aplaudiments –quan ho 
van aconseguir– del freqüentat 
saló de plens. Torn de l’entrega 
de plaques i medalles a perso-

nalitats i entitats de la ciutat que 
han destacat en l’àmbit educa-
tiu, esportiu, cultural i solidari. 
Ovació molt emotiva i de diver-
sos minuts per als pares del jove 
professor Abel Martínez, que 
va ser distingit a títol pòstum. 
L’alcalde de Lleida va prendre la 
paraula per reivindicar la festa 
major com “un espai de lliber-
tat” en el qual aquest any des-
tacaven “dos figures importants 
de la cultura”, com Àngel Jové 
–autor del cartell– i Àngels San-
ta, la pregonera, que continuava 
esperant el seu moment. Ros va 
mirar pel retrovisor i va recor-
dar grans efemèrides culturals: 
700 anys de la mort de Ramon 
Llull, 400 del naixement de 
Shakespeare i Cervantes. Fins 
i tot va citar el Quixot quan fa 
referència a les festes de Sara-
gossa al seu camí –hipotètic– 
cap a Lleida. També es va aturar 
en el centenari de Gosé i el seu 
mític cartell de la Festa Major 
del 1912. Encara que l’alcalde 
es va centrar en la de fa un se-
gle quan, acabat de morir Enric 

Granados, Viñes va rememorar 
els viatges que feien a la seua 
ciutat “en el florit mes de maig”. 
I així, precisament, va començar 
Àngels Santa el seu captivador 
recorregut sentimental per la 
Lleida de la seua infantesa. La 
que va ser la primera dona ca-
tedràtica de la Universitat de 

Lleida va confessar que per a 
ella el mes de maig “és el de la 
festa major i el del mes de Ma-
ria”. Potser perquè era quan al 
col·legi de la Sagrada Família, 
on estudiava, els permetien ar-
raconar l’uniforme fosc i vestir 
amb una brusa blanca com la 
que va elegir per llegir el pregó. 

“Ara diria que el maig és el mes 
de la feminitat, però llavors no 
era conscient d’això.” Àngels 
Santa va delimitar aquest petit 
món de la seua infantesa que 
acabava a les vies del tren. Un 
petit univers que Emili Bayo va 
evocar a la seua primera novel-
la, Traïdors i covards, el 1997. 
“Em va impressionar molt. 
Recobrava en certa manera la 
meua infantesa.” Amb els anys 
van canviar els escenaris. El seu 
fill, el també escriptor Ramon 
Usall, la va convertir en mare 
del detectiu Rafel Rovira i la va 
fer habitar prop del mític Roser, 
on va passar “anys meravello-
sos”. I encara vindria una altra 
època en què la UdL s’ubicaria 
a la plaça que porta el nom del 
seu gran amic Víctor Siurana. 
“Ara hi ha més escriptors.” Va 
citar Vallverdú, Vidal Vidal i 
Felip Gallart. I va compartir un 
somni: una col·lecció literària 
que recollís grans llibres am-
bientats a Lleida. La grandeur 
de la seua estimada França és 
contagiosa.

■ El calendari festiu de Llei-
da es concentra el mes de 
maig. El pròxim cap de set-
mana serà el torn dels Mo-
ros i Cristians, que ja tenen 
a punt la XXI edició. Aquest 
any toca triomf cristià. Dis-
sabte a les 19.30 es reuniran 
les Ambaixades a la plaça de 
la Paeria i les tropes cristia-
nes demanaran la rendició de 

les mores després d’una ba-
talla dialèctica. Al no acon-
seguir el seu objectiu, tocarà 
enfrontar-se l’endemà. A les 
18.30 de diumenge es con-
centraran les comparses a 
la Porta del Lleó i, després 
d’una desfilada pel centre 
de la ciutat, s’entaularà una 
vistosa batalla a les 21.30 al 
pont llevadís de la Seu Vella.

UN MES MOLT FESTIU

Els Moros i Cristians, a punt per  
al cap de setmana vinent


