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la imatge 
del dia

DIMECRES, 30 DE NOVEMBRE DEL 2016

l’ascensorprivat
I on són els 
murals?
Hi ha tant embolic 
amb l’art procedent 
de Sixena que la gent 
es despista. Així, ahir 
vam anar al Museu 
de Lleida per conèi-
xer l’opinió dels vi-
sitants sobre aquest 
tema i hi havia un 
grup indignat perquè 
no havia trobat els 
murals del monestir. 
Va caldre explicar-los 
que són al MNAC a 
Barcelona i que de 
Lleida reclamen 44 
obres que sí que hi 
estan exposades.

Rectificació  
a les xarxes

La urgència per col-
locar l’opinió a les 
xarxes socials juga de 
vegades males passa-
des i, així, la conselle-
ra Bassa ha hagut de 
matisar els seus elo-
gis inicials a Castro. 
També Otegi va ad-
metre que havia estat 
un error el seu mis-
satge a Trump, que 
no era de felicitació. 
Com tampoc el de 
Puigdemont a Trump. 
Coses de protocol.

Lleida va homenatjar 
ahir aquest pedagog 
musical, que va diri-
gir durant gairebé 40 
anys l’Orfeó Lleidatà 
i que va fundar l’asso-
ciació Canta i Estima.

Lluís Virgili

Aquesta nena d’onze 
anys de Fígols atra-
pada en un cos de 80 
ha aconseguit, grà-
cies a donacions, els 
diners necessaris per 
operar-se a Houston.

Nadia Nerea Blanco

Antisida Lleida, que 
compleix 25 anys, va 
premiar ahir a la nit, 
entre d’altres, aquest 
voluntari pels 13 anys 
de col·laboració en la 
lluita contra el VIH.

Emili Sales

Els pensionistes de 
Lleida perden cinc 
milions de poder 
adquisitiu i el seu 
ministeri ha vetat la 
pujada de l’1,2% que 
proposava l’oposició.

Fátima Báñez

Tragèdia aèria 
amb 71 morts que 
sacseja el futbol

Un avió que transpor-
tava un equip de futbol 
del Brasil, el Chapeco-
ense, tècnics, acompa-
nyants i tripulació es 
va estavellar a prop de 
Medellín (Colòmbia) i va 
deixar almenys 71 morts.

EFE

L’hipòcrita és un fingidor de senti-
ments i de pensaments. Algú que 
diu una cosa i en fa una altra. Un 
hipòcrita, per tant, és un fals. Algú 

que predica unes virtuts i valors que no té 
i fins tot menysprea. És precisament en la 
política on se sol produir el que se’n diu 
hipocresia organitzada. És un sistema de 
caretes que protegeix socialment el partit 
davant qualsevol error en la governança, 
i una estratègia davant les crítiques dels 
adversaris. Paradoxalment és un dels pe-
cats morals més fastigosos però alhora 
de les virtuts polítiques més necessàries. 
M’hi ha fet pensar l’actitud d’alguns que 
s’autoanomenaven amics de l’exalcaldessa 
Rita Barberá. És clar, un hipòcrita és un 
traïdor. I un polític hipòcrita és un traï-
dor compulsiu. Un traïdor professional. 
Les derivades del cas són espantoses. Per 
exemple la que proclama que es pot ser 
amic personal i al mateix temps enemic 
polític. No contrincant polític, enemic. Per exemple, la 
que ve a dir que una cosa són els partits i una altra els 
seus afiliats. O la que s’ha fet famosa darrerament: una 
realitat és Espanya i l’altra els espanyols. No només com 
entitats diferents, sinó, segons com i per a què, contra-

dictòries. El més perillós, però, és quan 
a sobre d’aquestes tesis es construeix el 
sentit i el valor de la democràcia i de la 
llibertat. El diccionari Oxford ha escollit 
com a paraula de l’any post-truth, que vol 
dir literalment postveritat. Un terme per 
explicar que els fets objectius, la veritat 
tal com l’entenem des de l’empirisme, 
poden no ser veritat segons se’ls manipuli 
emocionalment o sofísticament. Exemples 
de postveritat: alguns mitjans de comuni-
cació i les xarxes socials en la campanya 
presidencial dels EUA van fer córrer la 
barbaritat que Obama havia fundat l’Es-
tat Islàmic. Doncs, resulta que milions 
de persones, pel valor que han merescut 
tradicionalment els mass media, s’ho van 
creure al peu de la lletra. Fins i tot, n’hi ha 
que encara s’ho creuen malgrat que s’hagi 
demostrat tot el contrari. L’endemà del 
Brexit, els mateixos defensors reconeixien 
haver exagerat o mentit sobre algunes de 

les raons de per què calia votar no a la UE. Tots aquests 
mentiders, però, campen tan tranquil·lament com si res. 
Perquè en el fons pensen que som tan carallots que no 
ho podem ser més. Bé, entenen per què l’atmosfera del 
nostre temps fa tanta pudor de podrit.

Hipocresia

Un hipòcrita és 
un traïdor. I un 
polític hipòcrita 
és un traïdor 
compulsiu, un 
traïdor professional
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