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Dimarts, 26 de novembre del 2019

txema martínez || les cendres

privat

A les fosques

l’ascensor

Violeta tirant
a bordeus

R

de memòria els frecs de les parets, el plec
ecordo totes les cases on he
d’ombra que t’espera i t’assalta rere un
viscut per la seva foscor. Més
altre plec en la paret obtusa, igual que
que banyades en la llum del dia,
un gorg que pot engolir-se’t. Allargues
quan podem en teoria perceels braços, les mans, i a les palpentes
bre’n el relleu exacte, les recordo a les
avances, devers el sofà, la butaca, el llit
fosques, deambulant en la meva semdarrer, allà on hauràs d’aventurar-te a
piterna nocturnitat, i per tant podria
no conciliar el son i vagar potser unes
enumerar-les per la feixuguesa dels seus
hores més pels monstres difusos del teu
íntims encontorns, aquells que tan sols
insomni. Al lavabo, nocturn, t’endinses,
poden copsar-se a través dels sentits
pastura eternament efímera de la teva
amagats, un tacte, una olor, el sot imhumanitat. I en el balcó estableixes una
perceptible d’una rajola, les besllums
colònia amb les restes de la teva existènque penetren i es col·loquen en el mateix Les cases on has
lloc a la mateixa hora, com si assenyacia, com si de sobte poguessis envolar-te
i fondre’t en la foradada foscúria de la
lessin res, com si et diguessin eh, aquí viscut les has viscut
en la foscor, a les
nit closa, quan la penombra anihila tota
estic, aquí ets.
estrella, tot núvol, tot trep en el cel i en la
Pocs miracles poden comparar-se en palpentes. Igual
terra. Ni els carrers es distingeixen, mauna casa al miracle d’una llum escodrinyant des de fora un interior que habi- que un nen que
pa negre d’una ciutat absent. Qui estima
tem en silenci, com quan la lluna, o la tentineja i busca
la foscor noctàmbula estima la veritat.
primera claror de l’alba, traspassa els foLa llum és ara una ombra present.
I així avanço, tentinejant, per la casa
radets de les persianes i sembla un camp
d’arròs de llum esmorteïda, o un llenguatge en Morse blanca a les fosques. Quasi sóc algú altre en el meu reque un déu ens envia perquè, en va, el desxifrem. El flex al mirall quan hi passo, arrossegant els talons. Sóc
llenguatge secret de les hores opaques. Amb el temps, un nen que cerca, que aguaita una finestra, un miratge,
prens possessió de la caverna on vius quan ets capaç més enllà de la por. I allà al fons, asseguda en un racó,
de viure-hi a les fosques, com si fossis cec només per hi ha la mare, callada, immòbil. I ens mirem, cadascun
unes hores, privilegi, mite, de la natura morta, i saps ancorat en el fons de la seva pròpia mar.

ajuntament de rosselló

Els colors s’han convertit en els últims
temps en tot un símbol ideològic i identitari i, si el groc ha sigut el gran protagonista dels dos últims
anys a Catalunya, el
violeta porta moltes
dècades simbolitzant
la lluita feminista per
la igualtat. Per tal de
reafirmar el suport
a la lluita contra la
violència masclista,
ahir es van tenyir
de lila les aigües de
la font de la plaça
de la Pau de Lleida,
però sigui perquè el
morat és una barreja
de blau i rosa difícil
d’aconseguir a l’aigua, o perquè no es
van guardar bé les
proporcions justes,
la veritat és que el
color de l’aigua era
més aviat vi bordeus.
Però el que compta
és la intenció contra
aquesta xacra que no
cessa i que ha causat ja cinquanta-dos
víctimes aquest any
a Espanya, vuit a Catalunya, i que entre
tots tenim l’obligació
de parar.

la imatge
del dia

Carla Galeote
Una de les lectores
del manifest de Lleida
en els actes contra la
violència masclista i
que aposta per la tolerància zero davant de
les agressions a dones.

Joan R. González
President de l’associació dels Amics
de la Seu Vella, que
va rebre ahir el premi Alfons de Borja
d’Alumni de la Universitat de Lleida.

Mariona Badia
Coordinadora de
trasplantaments de
l’Arnau, que ha aconseguit un rècord de
15 intervencions gràcies a tres donants
a Lleida en un dia.

Una xacra
que no cessa
Col·legis, ajuntaments,
institucions i associacions van reclamar ahir el
final de la violència contra les dones. La ruptura
del consens polític de
Vox i una nova víctima
mortal van ser les notícies del dia. A la foto,
Rosselló.

Javier Ortega Smith
El dirigent de Vox
trenca el consens
dels actes unitaris
contra la violència
masclista, en el que
és una vergonya per
a totes les víctimes.
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FOTO: Aj. Rosselló/ Uns 60 veïns van participar en l’acte de denúncia

FOTO: Diputació / La Diputació penja una pancarta per condemnar les violències masclistes cap a les dones

FOTO: Aj. Tàrrega / Cadires buides per denunciar les dones assassinades

FOTO: Aj. Seu / A la Seu d’Urgell s’han atès durant el 2019 87 dones

FOTO: Aj. Mollerussa/ A Mollerussa van posar roses per denunciar-ho

FOTO: Aj. Alcarràs/ La música i el cinema centren els actes a Alcarràs

Tremp es ‘planta’ contra la
violència masclista: “Volem
fets i menys paraules”
Tremp va reivindicar ahir la
igualtat entre homes i dones en
un acte amb 49 sabates vermelles que tenia com a objectiu denunciar el nombre de dones que
han estat assassinades a mans
d’homes. En aquest sentit, Lola
Belló, de l’entitat de dones Rosa
d’Abril llença un missatge clar:
“Volem fets i menys paraules”.
En aquesta mateixa línia es va

manifestar la regidora de Benestar, Rosa Melines, afirmant
que des del consistori es fan tasques de conscienciació durant
tot l’any i per a tots els sector.
Aquest acte va ser l’últim d’una
sèrie de certàmens que s’han fet
per denunciar aquesta xacra social i conscienciar la societat perquè aquests fets “no es tornin a
repetir”.

FOTO: Almena Feminista / Imatge de les 49 sabates que es van mostrar ahir a Tremp pel 25 de Novembre
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Tres medallas para el Club Patrícia en las finales de rítmica
El pasado domingo las categorías de juvenil y infantil de gimnasia rítmica celebraron las finales en
conjunto de Catalunya en Manresa. El Club Patrícia consiguió tres medallas, dos de plata y una de
bronce para su equipo. /FOTO: Club Patrícia

Espectáculo en el Palau Sant Jordi
El equipo de Lleides formado por Antonio Navas, Marc Pinyol,
Rocky Florensa y Guillem Navas dieron un espectáculo de saltos
con trucos en sus motos en el Palau /FOTO: Agència ITACA

El CB Mollerussa presenta 17 equipos con 190 deportistas

La cursa de Rosselló deja 100 inscritos

El Club de Bàsquet Mollerussa presentó los 17 equipos formados por 190 jugadores y jugadoras con
los que cuenta la entidad esta temporada. El alcalde de Mollerussa, Marc Solsona destacó que el club
consiguió doblar todas las categorías menos la senior. /FOTO: CB Mollerussa

Por segundo año consecutivo, la segunda Cursa d’Orientació
de Rosselló dejó más de 100 participantes que disfrutaron de los
escenarios naturales que hay en la localidad. /FOTO: AJ Rosselló

