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VIDAL VIDAL || DIA DE REG

L’ideal impossible?

privat

l’ascensor

Montse Parra i el
pressupost

L’home impassible és, però, també i son la primera novel·la de Miquel
bretot, una novel·la de tesi, tal vegada no
Àngel Estradé –suposo i confio
tant ideològica com psicològica, que aproque no pas l’última–, titulada
fundeix en el pou de les prosaiques deL’home impassible i editada per
bilitats humanes vinculades al món dels
Gregal, trobem tots els ingredients d’una
ideals. En aquest sentit, resulta il·lustraatractiva narració emmarcada en un epitiva la comparació entre dos dels irlansodi de la història, en concret la guerra
desos protagonistes, Bob Ryan i Pat Gacivil del 1936: acció trepidant, coneixellagher. El primer, espavilat i dotat de
ment d’escenaris i contextos –des d’Irgrans habilitats socials, s’acomoda ràpilanda al Priorat i el front d’Aragó, pasdament a la nova situació derivada de la
sant per Barcelona–, domini dels detalls
independència recent del seu país i s’ind’attrezzo que ajuden a assolir una amventa una biografia de lluitador combientació creïble i la versemblança de la Miquel Àngel
promès que li permet d’accedir a prebentrama (indumentària, armament, descrip- Estradé se’ns revela
des i càrrecs, mentre que el segon –que
ció minuciosa d’entorns i paisatges tant
sí que se l’havia jugat contra els anglerurals com urbans), dibuix acurat de per- ara com un notable
sos– acaba gairebé com un proscrit, incasonatges amb aparicions d’algun secun- autor de ficció
paç per tarannà de pidolar favors en nom
dari real com Josep Tarradellas, unes godels serveis prestats i abominant d’aquells
tes d’intriga i de sexe, tot engiponat per amb la novel·la
una escriptura polida i eficaç que trasllu- ‘L’home impassible’ que “presumien de patriotes i mai no havien disparat ni un tret ni posat en peeix pòsit cultural i riquesa de vivències.
rill la seva vida”. Consti que Estradé es
Qui ha estat 16 anys alcalde de les Borges i 8 diputat al Parlament, se’ns revela ara com un no- refereix a l’estat lliure d’Irlanda i no pas de la Catatable autor de ficció, després d’haver publicat diversos lunya alliberada del futur, on tothom serà jutjat per la
llibres d’assaig i nombrosos articles polítics a la prem- seva contribució personal a una causa que no corre cap
sa, fins al punt que aquesta seva incursió inicial en el risc de ser segrestada per arribistes d’última hora astuts,
gènere ha estat reconeguda amb un premi de novel·la falsos, tramposos, oportunistes, enredaires i aprofitats.
històrica convocat per l’esmentada editorial gironina. Oi que no?
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Alguna cosa devia
comentar la tinenta
d’alcalde Montse Parra
sobre els pressupostos
de la Paeria perquè la
seua col·lega Montse
Mínguez la va al·ludir
fins a 4 cops en la seua
intervenció. Un va ser
per recordar que no
diuen sempre el
mateix i en altres deia
“encara que el
pressupost avorreixi
Montse Parra”. En
l’última ocasió,
l’al·ludida s’aixecava
per anar al lavabo i es
va quedar clavada a la
cadira amb cara de
pomes agres per la
insistència de la seua
col·lega a citar-la.

La curiositat
de Reñé
Ahir tocava l’esmorzar
nadalenc de la
Diputació i el seu
president, Joan Reñé,
tenia una curiositat
compartida amb
milers de lleidatans:
“Qui és el milionari de
l’Euromilions?”Reñé
entenia que era més
notícia el premiat que
el que anunciés.

la imatge
del dia

Barack Obama
Valent i esperançador
gest del president dels
Estats Units i l’actual
líder cubà, Raúl Castro, per deixar enrere
més de 50 anys d’hostilitats.

Angelina Roure
Presidenta d’Acudam
de Mollerussa, entitat
d’ajuda als discapacitats distingida per
Special Olympics per
fomentar la integració.

Ester Millet
Propietària de l’estanc al carrer Segrià
que ha repartit el major premi de les loteries de Lleida, amb
39,5 milions de l’Euromilions.

Tàrrega estrena
pisos socials
La parròquia de Tàrrega i
l’Associació Alba van
entregar ahir les claus
dels primers habitatges
socials destinats a
persones amb risc
d’exclusió. L’immoble
està ubicat al carrer
Major. A la foto, els
protagonistes d’aquesta
iniciativa.

Reyes Pla
Degana de la facultat
de Veterinària de la
UAB, que rebutja que
Lleida, capital ramadera catalana, tingui
la seua pròpia facultat
d’aquest sector.

