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Tigres de paper 

El 28 de desembre és la Diada deis Innocents: 
es pot enganyar la gent sense que sigui delic-
ie, mala fe o hipocresía. És mes, és obligat 
fer-ho. Després de tot l'any dient veritats toca 
jugar al vamos a contar mentiras. Segons els 
folkloristes, el costum ve d'antic. De l'Edat 
Mitjana, quan amb el pretext d'iniciar les gres-
ques de Carnestoltes, el poblé tenia permís 
per passar-se peí dallonses totes les liéis del 
país: inversió de poders i mofa de les institu-
cions. Peí que fa a l'Estat , era "la festa deis 
boigs"; quant l'Església , "l'eleccíó del bisbe-
tó". En ambdós casos el jovent tenia poder 
per desfer. Uns nois -la paritat de sexes enca-
ra no havia parít- fent de bisbes i alcaldes. El 
veínat s'ho passava teta en un día de catarsi 
col-lectiva i a l'endemá tothom a obeir. 

Bojos i bisbetons ja no están de moda. Els 
ajuntaments progres els han substituí* pels 
Consell s de la Infanci a i la Joventu t on nens 
i nenes juguen a manar. I qui se'n ríu de qu¡? 
Des del segle 
passat els diaris 
també fan inno-
centades. Pu-
bliquen noticies 
falses per pren-
dre el pél. Ei! 
mentídes auten-
tiques, no s'hi 
val a desínfor-

mar. I les redaccions deis diahs competeixen 
en enginy i humor. Enguany els diaris locáis 
també han seguit la tradició. "Segre" pretenia 
enganyar dient que a l'exbatlle Siurana se li 
erigía una estatua eqüestre a la Banqueta. Ni 
els nadons de P3 s'ho empassen. Peí que fa a 
LA MAÑANA -tenien ressaca?-, van voler ai-
xecar-nos la camisa amb qué la Lleida oficial 
feia desgreuge al cava cátala convidant el veí-
nat a beure'n una copa. I qui atura a la Tura? 
Total, franquista l'un, patrioter l'altre. Ciar que 
l'exalcalde va govemar la meitat d'anys que el 
dictador i ves a saber si ais nostálgics no els 
faria gracia veure'l encara a cavall. I quan el 
cava convertit en nacionalisme escumós, els 
del tripartit igual ho traben genial, atrafegats 
com están dissenyant símbols euforitzants. 

No s'hauria de jugar amb les idolatries, 
companys. Son la merda de la muntanya. 
Com tampoc no convé brindar idees. I ara 
una reflexió: creieu que aixó de les noticies fal-

ses per un 
dia engan-
yen el lee-
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