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voleibol. les jugadores del CeCell,  
que es van quedar sense entrenador i 
s’autogestionen, líders de Primera

1,70 €

| pàg. 28
Futbol. el Pobla de Segur assegura que 
van abandonar el camp de l’Ivars perquè 
temien per la seua salut i la del rival

La Paeria porta a la Fiscalia 
deu suposats casos més 
d’abusos a l’Aula de Teatre
‘El sostre groc’ || Presenta el documental d’Isabel Coixet com a prova per 
acusar dos professors com a autors i dos directores per encobriment

és notícia ❘ 3

edgAr AldAnA

L’escola d’Agrònoms de la UdL 
projecta una granja experimen-
tal de vaques per a pràctiques 
d’alumnes de Veterinària a l’ins-
titut agrari Mollerussa.

La UdL projecta 
pràctiques de 
Veterinària a  
l’institut Mollerussa

comarques ❘ 7

edgAr AldAnA

Lleida continua sumant rècords turístics
L’ocupació del pont de Tots Sants se situa, gràcies al bon temps, en un 75 per cent de mitjana, i 
l’estiu es va tancar amb 582.000 visitants i 1,6 milions de pernoctacions

comarques ❘ 14

Les centrals hidroelèctriques 
dels pantans d’Escales, Talarn 
i Mequinensa hauran de deixar 
de produir energia si segueix la 
sequera, així com els salts de 
Gavet i Pont de Montanyana. 
Les últimes pluges al Pirineu 
no han estat suficients per re-
cuperar reserves.

comarques ❘ 11

La sequera 
amenaça 
l’activitat elèctrica 
a Escales, Talarn  
i Mequinensa
A més de salts a Pont de 
Montanyana i Gavet

Donen per finalitzada  
la recerca del 
desaparegut a Sort  
al no trobar rastres

comarques ❘ 15

Cues per comprar  
loteria ahir a Sort.

comarques ❘ 12

Dos detinguts per 
apunyalar un jove de 19 
anys a la Seu d’Urgell

successos
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Peramola instal·larà el futur centre 
d’escalada al vell casino del poble.

p. 16
Fraga adjudica l’ascensor per 
accedir al centre històric.

p. 17

x.r. / m.m.b. / acn
❘ lleiDa ❘ Les últimes pluges, que 
fa poc més d’una setmana van 
deixar gairebé 100 litres per 
metre quadrat al Pirineu, no 
han estat suficients per pal·liar 
la sequera i els pantans a penes 
recuperen reserves. Ara, la fal-
ta d’aigua amenaça tres grans 
centrals hidroelèctriques: les de 
Talarn, Escales i Mequinensa, 
a mans d’Endesa. Aquesta úl-
tima pararà a mitjans d’aquest 
mes, per primera vegada des 
del 1966, i les altres dos ho fa-
ran pròximament si no plou. La 
companyia va advertir que tam-
bé podrien parar les de Gavet 
de la Conca i el Pont de Mon-
tanyana. La central de Rialb, 
d’Acciona, ja va parar a finals 
del mes d’agost passat.

El tancament de centrals res-
pon a la necessitat de deixar 
prou reserves per al subminis-
trament d’aigua de boca a la po-
blació. Els usos industrials, i en 
aquest cas hidroelèctrics, són els 
últims en l’escala de prioritats 
d’ús de l’aigua. Els proveïments 
i el cabal ecològic ocupen el pri-
mer lloc, i els regs, ara tancats 
al concloure la temporada, el 
segon. Aquest any la produc-
ció hidroelèctrica s’ha reduït 
dràsticament a Lleida. A les 
centrals d’Endesa ha descendit 
un 14,4 per cent entre el gener i 
el setembre. Si es comparen les 
xifres d’aquest 2022 amb les de 
la mitjana dels últims deu anys, 
el descens és del 32,1 per cent. 
Seria necessari remuntar-se al 
1989 per trobar una producció 
tan baixa, segons el cap del cen-
tre de producció d’Endesa a la 
Península, Ángel Garcia.

Respecte als embassaments, 
a la conca del Segre els d’Oliana 
(al 26,7% de la seua capacitat) 
i de Rialb (6,2%) només han 
guanyat 2,9 i 2,3 hectòmetres 
cúbics durant l’última setmana, 
respectivament. Serien necessà-
ries pluges intenses i contínues 
per començar a pal·liar aquesta 
situació. Fa un any, Rialb em-
magatzemava 116 hectòmetres 
cúbics més i Oliana, 13. El pantà 
de Sant Antoni o Talarn, a la 
conca de la Noguera Pallaresa, 
està al 47% i ha perdut 11 hec-
tòmetres cúbics respecte a l’any 
passat. Escales, a la conca de la 
Ribagorçana, està al 36,5 per 
cent, amb 33 hectòmetres cú-
bics menys que a finals de l’oc-
tubre del 2021. Mequinensa, a 
l’Ebre, ha perdut gairebé 530 
hectòmetres cúbics i està al 22,6 
per cent.

aigua escassetat

Els pantans a penes recuperen reserves i la 
sequera amenaça tres grans hidroelèctriques
Les centrals de Talarn, Escales i Mequinensa, a les quals se sumen també les de Gavet i el Pont de 
Montanyana || Endesa podria tancar-les aquest mateix mes si no plou i s’afegirien així a la de Rialb

La presa de Sant antoni o Talarn, a la conca de la Pallaresa, es troba al 47% de la seua capacitat.

acn

LeS cLauS

Centrals paralitzades
z acciona ja va parar a l’agost la 
central hidroelèctrica de Rialb. 
Per la seua part, endesa també 
va suspendre l’activitat de la de 
Montesquiu (Osona) i si no plou 
preveu fer el mateix aquest mes 
amb les centrals lleidatanes de 
Talarn, escales, el Pont de Mon-
tanyana i Gavet de la conca. ai-
xí mateix, també pararà la del 
pantà de Mequinensa.

Conques en emergència
z la del Segre i la del Baix ebre 
(on està Mequinensa) seguei-
xen en estat d’emergència per 
la falta d’aportacions de pluges. 
la de la Pallaresa està en alerta 
i la de la Ribagorçana, en pre-
alerta. la conca de la Garona 
no presenta problemes.

Rius amb poc cabal
z els aforaments a les capçale-
res dels rius són escassos. Són 
de 3,6 metres cúbics per segon 
al Segre a la Seu; 7,9 a la Palla-
resa a collegats i 9,4 a la Riba-
gorçana al seu pas pel Pont de 
Suert.

n Els regs històrics estan 
immersos en projectes per 
modernitzar les infraestruc-
tures a fi d’incentivar l’estal-
vi d’aigua i també energètic 
per afrontar el canvi climà-
tic. L’Aragó i Catalunya ha 
començat les obres d’una ca-
nonada que utilitzarà un des-
nivell de 50 metres per dis-
tribuir l’aigua. Tindrà 6 qui-
lòmetres de longitud i regarà 
4.000 hectàrees d’Altorricó 
i Tamarit, a la franja oscen-
ca. A més, regants d’Aitona, 
Seròs i Fraga han donat llum 
verda a la construcció d’una 
altra conducció que també 
regarà per gravetat 2.359 
hectàrees més, la qual cosa 
implicarà 22 milions d’euros. 

En el mateix sistema de 
reg, regants d’Almacelles 
preveuen modernitzar 1.700 
hectàrees més amb una inver-
sió de 8 milions. Per la seua 

part, Pinyana preveu moder-
nitzar unes 4.500 hectàrees, 
la qual cosa representarà una 
inversió de prop de 50 milions 
d’euros. Comportarà la cons-
trucció de canonades que por-
taran l’aigua per gravetat a les 

finques i permetrà suprimir 
bombatges amb electricitat. 
El Canal d’Urgell també pre-
veu modernitzar tota la su-
perfície regable a través d’un 
nou projecte. L’assemblea va 
ratificar diumenge desti-
nar els primers 28 milions a 
aquesta finalitat.

n A les conques internes de 
Catalunya hi ha 301 muni-
cipis en alerta per la seque-
ra i els següents a entrar en 
aquesta llista si no plou po-
drien ser els de la zona de la 
capçalera del riu Llobregat 
al Solsonès, el Berguedà i del 
Ripollès, segons va informar 
el Regió 7. A les comarques 
lleidatanes, afectaria la Co-
ma i la Pedra, Sant Llorenç 
de Morunys i Guixers, així 
com Gósol, l’únic municipi 
lleidatà al Berguedà. Actu-
alment aquesta zona està en 
prealerta.

Segons l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), les mesu-
res als municipis en situació 
d’alerta impliquen de limita-
cions en alguns usos de l’ai-
gua, com la reducció de l’ai-
gua per a reg agrícola (25%), 
per a usos ramaders (10%) i 
industrials (5%), per a usos 

recreatius que impliquin reg 
(30%) i altres usos de lleure 
(5%). Quant als usos domès-
tics, s’estableixen restriccions 
com el reg de jardins i zones 
verdes o la prohibició d’om-
plir les fonts ornamentals o de 

netejar carrers amb aigua po-
table. Així mateix, es defineix 
una xifra per al consum glo-
bal d’aigua per a proveïment 
d’un màxim de 250 litres per 
habitant i dia. Des de l’ACA 
van recordar que aquestes 
mesures tenen com a objec-
tiu estalviar aigua.

cLauS

Modernització per afrontar 
l’escassetat als sistemes de regadiu

Municipis del Solsonès podrien 
afegir-se a les restriccions

canaL d’urgeLL
l’assemblea va ratificar 
diumenge els primers  
28 milions per començar 
la reestructuració

conqueS inTerneS
a les conques internes de 
catalunya hi ha ara 301 
localitats en alerta per la 
sequera, segons l’aca
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ERC reclama 
reprendre la 
creació d’EMD

política

❘ lleiDa ❘ ERC ha proposat al 
Senat una reforma de la llei 
de bases de règim local que 
permeti reprendre la cre-
ació d’entitats municipals 
descentralitzades (EMD). 
La portaveu adjunta dels 
republicans, Sara Bailac, 
va assegurar que l’anterior 
modificació “es va produir 
sobre la base del desconeixe-
ment i menyspreu a la seua 
importància com a elements 
de vertebració dels munici-
pis amb més dispersió geo-
gràfica”. La proposició que 
han presentat es debatrà als 
pròxims plens.

Acte contra 
centrals solars 
del Pallars Jussà

energia

❘ tremp ❘ La Plataforma contra 
l’Autopista Elèctrica i Sal-
vem Lo Pallars han convocat 
per dissabte una botifarra-
da reivindicativa. Amb el 
lema “Renovables sí, però 
no així”, aquestes dos en-
titats volen mostrar rebuig 
a la implantació massiva 
de centrals fotovoltaiques 
al Pallars Jussà, al projecte 
d’autopista elèctrica entre 
Valsalada i Isona, a la sub-
estació elèctrica de Figuero-
la d’Orcau i als projectes de 
repotenciació de línies d’alta 
tensió.

Mobilització a Lleida 
d’afectats pel Filomena 
per reclamar ajuts

agricultura protestes

m.m.b.
❘ bovera ❘ L’ajuntament de Bove-
ra, amb el suport del sindicat 
agrari Asaja, ha convocat una 
mobilització aquest divendres 
a les 10.00 hores a la delegació 
d’Acció Climàtica a Lleida per 
reclamar el pagament dels ajuts 
pels danys causats pel temporal 
Filomena, pendents des de l’any 
2021.

Agricultors de les Garrigues 
afectats per la gran nevada del 
gener de l’any passat i el sindicat 
agrari Asaja van acordar a mit-
jans d’octubre emprendre mobi-
litzacions. Denuncien d’aquesta 
manera la falta de resposta de 
la conselleria a les seues recla-
macions sobre el peritatge dels 
danys causats per la tempesta 
de neu del gener als seus camps 
d’oliveres. 

Segons l’alcalde de Bovera, 
Òscar Acero, molt pocs page-
sos han rebut contestació a les 
revisions dels peritatges duts a 
terme fa més de cinc mesos, al 
considerar que les primeres ob-
servacions no es van fer correc-
tament. Així mateix, va lamen-
tar el “silenci” de la conselleria 
i va criticar que aquests agricul-
tors portin sense cobrar un any 
i mig després de la gran nevada. 
Acero va indicar que, encara 
que alguns ja han començat a 
cobrar, la majoria esperen i hi 
ha moltes resolucions negatives.

Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC) també han 
protestat perquè Acció Climàti-
ca respongui a les seues recla-
macions d’ajuts pels danys cau-
sats en les oliveres pel temporal 
Filomena.

redacció
❘ la seu D’urgell ❘ Els Mossos d’Es-
quadra van arrestar diumenge 
a la tarda dos germans, de 21 
i 25 anys, acusats d’apunya-
lar un jove de 19 anys durant 
una baralla que va tenir lloc 
en ple carrer a la Seu d’Urgell. 
Segons fonts policials, l’avís es 
va rebre cap a les quatre de la 
tarda i els fets es van produir 
al carrer Sant Agustí. 

Pel que sembla, els tres 
implicats ja havien t ingut 
un aldarull la nit anterior en 
un pub de la capital de l’Alt 
Urgell i durant la baralla de 
diumenge, un dels detinguts 
va ferir amb una arma blan-
ca el jove de 19 anys. Segons 
fonts pròximes, la víctima va 
rebre quatre punyalades per 
l’esquena, una de les quals li 

va afectar el pulmó. El jove va 
ser evacuat per una ambulàn-
cia del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) en un princi-
pi a l’hospital de la Seu, però 
davant la gravetat de les feri-
des va ser evacuat a l’Arnau 

de Vilanova de Lleida. El jove 
continuava ingressat ahir i el 
seu estat era estable. Després 
de registrar-se l’agressió, els 
dos acusats es van presentar 
voluntàriament a la comissa-
ria dels Mossos de la Seu d’Ur-
gell, on van quedar detinguts 
acusats dels delictes d’homici-
di en grau de temptativa i de 
lesions. Tant la víctima com els 
detinguts són veïns de la Seu.

A finals de l’agost passat, la 
policia catalana va detenir un 
jove de Tremp de 24 anys acu-
sat d’agredir amb una botella 
de licor dos germans durant 
les festes d’Isona i Conca De-
llà. El presumpte agressor va 
ser arrestat per sengles delic-
tes de lesions i va quedar en 
llibertat amb càrrecs pendent 
de judici.

Dos detinguts per apunyalar  
un jove de 19 anys a la seu
Estan acusats de temptativa d’homicidi i de lesions

successos agressió

leS clauS

En ple carrer
z l’agressió va tenir lloc diu-
menge a les quatre de la tarda 
al carrer sant agustí de la seu 
d’urgell.

Quatre punyalades
z la víctima va rebre quatre 
ferides d’arma blanca per l’es-
quena i va ingressar a l’arnau, 
on ahir estava estable.

e. farnell
❘ miralcamp ❘ Un veí de Miral-
camp denuncia que porta des 
de divendres sense llum a casa 
per un canvi de companyia que 
considera fraudulent. La rocam-
bolesca història de Massimiliano 
Sicari va arrancar al sol·licitar 
un bo social elèctric per benefi-
ciar-se d’una rebaixa a la factura 
de la llum a través de la tarifa 
regulada. La va tramitar davant 
de l’oficina comarcal del consu-
midor al ser família nombrosa. 
Dies després va trucar a la seua 
comercialitzadora per saber si 
li havien aprovat el bo i el van 
informar que ha estat aprovat 
però que el contracte amb Na-
turgy, la seua comercialitzadora, 
estava donat de baixa. L’elèctri-
ca el va informar que una altra 
empresa, Energía XXI, li havia 
donat d’alta un nou contracte, i 
automàticament quedava anul-
lat el que tenia amb Naturgy.

Sicari assegura que en cap 
moment va donar el consenti-
ment per al canvi de subminis-
trador i que “no s’ha respectat 
el procediment de contractació, 
s’ha utilitzat informació confi-
dencial i en contra de la seua 
voluntat”. Va formular una re-
clamació davant d’Energía XXI i 
va demanar anul·lar l’alta “frau-
dulenta”. Aquesta companyia li 
va confirmar que té contracte 
amb ells i que tenen “proves” 
que demostren que va consen-

Denuncia que li tallen la llum per un 
canvi “fraudulent” de companyia
Un veí de Miralcamp assegura que li han suplantat la identitat per canviar el contracte 
al demanar un bo social || Està sense subministrament elèctric des de divendres

serveis incidència

tir l’alta. “No és cert, és un frau 
i tramito automàticament un 
desistiment”, va dir, a l’estar 
dins del termini de 14 dies que 
estableix la llei per fer-ho. Pa-
ral·lelament, va denunciar als 
Mossos la suplantació d’identitat 
i la contractació il·lícita per part 
d’Energía XXI. “Vaig témer que 

aquests tripijocs tindrien una 
conseqüència, que va arribar el 
dia 28 d’octubre, amb el tall del 
subministrament elèctric”, va 
dir. Ara demana a les elèctriques 
els motius del tall de subminis-
trament. “Fins avui ningú m’ha 
sabut contestar”, va dir. Ha anat 
al jutjat de guàrdia per demanar 

una mesura cautelar i el resta-
bliment del subministrament, a 
l’estar al corrent de pagaments 
i perquè el problema recau en 
les comercialitzadores. Va as-
segurar que també ha reclamat 
a l’Oficina del Consumidor, el 
síndic de greuges i la Junta d’Ar-
bitratge de Consum.

amaDo forrolla

“No em donen una solució i no atenen una urgència” ■ Sicari diu que les diferents companyies li 
asseguren que queda clar l’error, però no donen una solució i no atenen la urgència. “Intimiden les 
persones i m’han pres els meus drets i els de la meua família. La demora de la justícia agreuja i em-
para aquests actes”. Durant el dia d’ahir encara no se li havia restablert el servei elèctric.
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bàsquet leb or

Serveto renova per tercer any com a espònsor del Força Lleida
❘ lleiDa ❘ Jugadors, cos tècnic i 
directius del Força Lleida van 
visitar ahir les instal·lacions 
de la firma Serveto, que ha re-
novat el patrocini amb el club 

per tercer any. Van fer la visita 
David Cuéllar, Michael Car-
rera, Miguel González i Juani 
Marcos, juntament amb Gerard 
Encuentra, Albert Mateus, Jo-

aquín Prado i Albert Aliaga. 
D’altra banda, el club espera 
per avui l’arribada a Lleida del 
seu nou fitxatge, el pivot Devin 
Thomas.

tenis competicions

Amadeu Piqué, amb el trofeu, aconseguit a reus.

El lleidatà Piqué, campió 
benjamí a la Copa Catalunya
❘ reus ❘ El tenista del CT Lleida 
Amadeu Piqué es va proclamar 
campió benjamí a la prova de la 
Copa Catalunya Tarragona, dis-
putada a les pistes del Reus De-
portiu aquest cap de setmana. 
Piqué es va imposar a la final a 
Raúl Romero per un doble 4-0, i 

va completar així un torneig en 
què es va mostrar molt superior 
i no va cedir ni un sol set dels 
deu que va disputar en tota la 
competició. Abans de la final, 
va eliminar Mané (4-0 i 4-1), 
Torres (en doble 4-0), Lachos (en 
doble 4-0) i Espinal (4-1 i 4-2).

Ucraïna insta a 
expulsar Rússia 
de FIFA i UEFA

futbol

❘ kíiv ❘ L’Associació Ucraïnesa 
de Futbol (UAF) va exigir 
ahir l’expulsió de la Unió de 
Futbol de Rússia de la FIFA i 
la UEFA després de l’annexió 
de quatre regions ucraïneses 
i l’anunci de la integració dels 
clubs locals als organismes 
esportius russos, entre els 
quals es troba el Xakhtar 
Donetsk. 

D’altra banda, la selecció 
de Bòsnia no disputarà el 
partit amistós amb la selecció 
russa el 19 de novembre, des-
prés que jugadors bosnians 
com Pjanic o Dzeko hi mos-
tressin oposició.

La salut mental 
de l’agressor de 
Marí, a revisió

futbol

❘ milà ❘ La Fiscalia de Milà va 
sol·licitar ahir un informe 
pericial per determinar l’es-
tat mental de l’italià que va 
apunyalar dijous passat en 
un supermercat als afores 
de Milà sis persones, entre 
les quals es trobava el juga-
dor del Monza Pablo Marí, i 
en va matar una. L’autor de 
l’atac, identificat com Andrea 
Tombolini i que estava sent 
tractat per problemes men-
tals, va explicar que va sentir 
“enveja”, al veure tota aques-
ta gent feliç, en resposta al 
fiscal del cas.

Imatge del partit entre l’Ivars i el Pobla de Segur, que va ser suspès al minut 73.

tomàs garcia

“Vam marxar per la nostra 
integritat i la del rival”
El tècnic del Pobla, Santiago Fité, explica per què es van retirar del duel a Ivars

futbol tercera catalana

m. P. P.
❘ ivars D’urgell ❘ El partit entre 
Ivars d’Urgell i Pobla de Segur, 
de Tercera Catalana, disputat 
aquest diumenge va tenir un 
final abrupte i vist poques ve-
gades. Al minut 73, amb el duel 
3-0 a favor dels locals, el Pobla 
se’n va anar del terreny de joc 
i el partit es va suspendre, se-
gons l’acta, després que l’equip 
visitant “abandonés el partit al 
no estar d’acord amb una de-
cisió arbitral”. “Vam marxar 
del camp per la nostra integri-
tat i la del rival, perquè, amb el 
partit decidit, la cosa s’estava 
posant d’una manera que po-
dria haver acabat malament”, 
va explicar ahir a SEGRE el tèc-
nic del Pobla, Santiago Fité. El 
mateix tècnic va declarar que 
durant l’encontre no hi va ha-
ver agressions que provoquessin 
aquesta reacció, una versió que 
coincideix amb el que va rela-
tar a aquest diari el president 
de l’Ivars, Manel Atero, que va 
reconèixer que “va ser un partit 
dur, és veritat, però per part dels 
dos equips”.

L’acció del tercer gol, decisiva
Fité deixava clar que no “se 

li pot retreure res a l’Ivars, van 
jugar el seu partit”, a més de 
reconèixer que “la victòria era 
totalment justa”. El tècnic va 
puntualitzar que “crec que l’àr-
bitre hauria d’haver xiulat més 

faltes si ho són i no donar peu 
que s’escalfi el partit, aquest i 
tota la resta”.

L’acció decisiva va ser la del 
tercer gol, que va arribar en un 
penal “clar”, segons el tècnic 
del Pobla, “però que va arribar 
després que la pilota sortís un 
metre fora de banda”, afegia. El 
president de l’Ivars també re-
coneixia aquest error arbitral. 

“Després del gol vaig veure com 
la cosa s’anava escalfant, també 
del nostre costat, perquè tenim 
un parell de jugadors de sang ca-
lenta. Vaig anar preguntant als 
jugadors i vam consensuar que 
no valia la pena seguir, perquè 
algú s’hauria fet mal”, relata-
va el tècnic, que va constatar 
que una vegada acabat el matx 
“vam parlar i no hi va haver cap 

problema”, com també explica 
Atero. “Vaig parlar amb l’entre-
nador del Pobla, perquè tenim 
bona relació i tot va ser normal”, 
va dir el president.

Fité va acabar dient que “si 
ens han de sancionar, que ho 
facin, crec que no hem fet res 
malament” i va deixar clar que 
“si ho demanen, no baixarem a 
acabar el partit”.
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Las herederas
aixa de la cruz
las herederas
editorial: Alfaguara. 

heretem propietats, per-
tinences, trets genètics, 
malalties, sobrenoms, 

fotografies, gesticulacions fa-
cials, gustos, dolors, visions 
i sons. Des que naixem fins 
que algú dels nostres mor, no 
deixem de rebre. Això és el 
que relata la nova novel·la 
d’Aixa de la Cruz Las he-
rederas, sortida del forn de 
l’editorial Alfaguara tot just 
aquest inici de curs. 

Una històr ia a quatre 
mans, les de les netes: Oli-
via, Nora, Lis i Erica, que, 
després del suïcidi de la seva 
àvia Carmen, reben la casa 
del poble com a herència. I, 
com tantes vegades ocorre, 
heretar pot ser més un malde-
cap que una altra cosa. Més 
que maldecap, pot suposar 
remenar les bases sòlides que 
una creia que tenia, pot supo-
sar un sisme sota els peus, un 
replantejar-se aquesta vida 
i l’anterior. Podem saber-ne 
res de l’anterior? Si les llegiu, 
ho esbrinareu. 

Cada capítol parla des de 
la veu d’una de les protago-
nistes i és capaç de passar a 
ser pensament propi del lec-
tor. Què vull dir? Doncs que 
t’interroga i et fa respondre 
a preguntes trivials sobre tot 
allò que donem/donen per 
establert/correcte: la família, 
la parella, la maternitat, la 
propietat, l’ofici, els diners, 
l’estabilitat, la malaltia. La 
baralla de cartes està servida 
amb tots els pals.

Totes elles amb la missió 
de desmuntar els tòpics més 
comuns sobre el matrimoni, 
la necessitat d’un home que 
aporti un sou? L’estabilitat 
laboral, a compte de la tran-
quil·litat? El sexe, hi ha d’ha-
ver un compromís ferm per 
gaudir-ne? La malaltia, és de 
debò xamànica la simple visi-
ta a un metge? La maternitat, 
canvia la persona en ser mare 
o continua sent la mateixa? 
Les addiccions ens ajuden a 

evitar l’ofec o ens convertei-
xen en covards? La família, 
epicentre del relat. “La fami-
lia no es más que un destino 
en el que se cae de bruces y, 
a medida que se envejece, el 
espacio simbólico en el que 
se buscan culpables.” Tantes 
vegades ho hem llegit que no 
s’escull sinó que es rep impo-
sada, ja que l’autora va i ve 
analitzant aquesta recerca 
de culpables, que tot sovint 
(per no dir sempre) els tro-
bem entre aquells amb qui 
compartim els gens. 

Amb una prosa serena, 
ben escrita i centrada en els 
diferents caps de les prota-
gonistes, en tant que cadas-
cuna té una veu narradora 
diferenciada, treballada i 
emocionant, aborda temes 
més enllà dels esperables. 
Sorprèn el tractament de la 
salut mental, el coratge amb 
el qual aborda els desequi-
libris, aquells visibles a l’ull 
aliè i aquells que ens parlen 
ben endins. La necessitat de 
la complicitat quan ens sen-
tim a la corda fluixa. Lligat a 
aquest món intern tan intens 
hi apareix també el pensa-
ment màgic, el que és i no 
és, el que podem creure i 
explicar i el que no. Com en 
tantes ocasions, necessitem 
una paraula màgica, a tall de 
contrasenya, per obrir els ulls 
a l’altre costat. En teniu una, 
de paraula secreta? La Nora 
i l’Olivia, sí. 

‘Patria’, la millor novel·la 
espanyola del segle XXI

enquesta llibres

❘ mADrID ❘ Una enquesta a través 
d’Instagram organitzada per 
l’Escuela de Escritores, a Ma-
drid, ha determinat que Patria, 
el fenomen editorial publicat per 
Fernando Aramburu el 2016, és 
la millor novel·la espanyola de 
l’actual segle XXI. Val a recor-
dar que aquell mateix any va 
rebre el Premi de la Crítica i, 
l’any següent, l’autor va ser guar-
donat amb el Nacional de Nar-

rativa. L’enquesta va partir de 
trenta-dos novel·les proposades 
des de l’Escuela de Escritores, 
amb successives eliminatòries 
fins a la final. Així, en segon 
lloc va quedar La ridícula idea 
de no volver a verte (2013), de 
Rosa Montero. Aquestes dos no-
vel·les van vèncer a semifinals 
Soldados de Salamina (2001), 
de Javier Cercas, i Crematorio 
(2007), de Rafael Chirbes.

La Portella exhibeix 
l’exposició ‘Com  
pintar la boira’

art

❘ LA PorteLLA ❘ L’Associació de 
Dones de la Portella, al Segrià, 
ha organitzat una singular ex-
posició titulada Com pintar la 
boira –a partir d’un projecte de 
l’artista Simon Contra el 2018–, 
que pot visitar-se fins avui di-
marts (11.00 a 13.00 hores) en 
un espai únic i històric com el 
celler-cova de Cal Palau. Ahir a 
la tarda també es va organitzar 
un Concurs de Pintura Ràpida 
de Boira.exposició al celler-cova de Cal Palau de la Portella.

AjuntAment De LA PorteLLA

redaCCió
❘ tremP ❘ Només els molt grans a 
la Pobla de Segur i els pobles 
dels voltants al Pallars Jussà re-
corden avui dia l’existència del 
campament militar d’instruc-
ció de reclutes de Mascarell, 
al costat de Toralla, a l’actual 
municipi de Conca de Dalt. Un 
complex d’edificis de l’exèrcit 
espanyol que va funcionar des 
de la immediata postguerra ci-
vil i, aproximadament, fins a 
la posada en marxa el 1959 de 
l’actual Acadèmia de Talarn. 
L’historiador i escriptor palla-
rès Josep Calvet s’ha propo-
sat revelar la història d’aquest 
enclavament abandonat i en 
ruïnes, en què van complir el 
servei militar milers de joves, 
molts dels quals de la comarca. 
Calvet ha guanyat la dotzena 
edició de la beca Mossèn Jesús 
Castells, dotada amb 3.000 eu-
ros i la publicació del treball, 
amb un projecte d’investigació 
sobre aquest complex militar 

Investiguen la petjada militar 
de postguerra al Pallars
Projecte de l’historiador Josep Calvet sobre l’‘oblidat’ campament 
de Toralla || beca Mossèn Jesús Castells 2022

història arxiu comarcal

Una vista del campament militar de Mascarell, a Toralla, a prop de la Pobla de Segur, avui en ruïnes.

ArXIu ComArCAL DeL PALLArs jussà

i la presència de l’exèrcit al 
Pallars després de la Guerra 
Civil, als anys cinquanta i sei-
xanta del segle passat. La beca 
està convocada per l’Arxiu Co-
marcal del Pallars Jussà, amb 
la col·laboració de la Genera-
litat (Cultura i Idapa), el con-
sell comarcal i l’ajuntament de 

Tremp. Calvet disposarà d’un 
any per a la seua investigació 
a través dels fons documentals 
existents a l’Arxiu Comarcal, 
amb la qual cosa s’explorarà 
per primera vegada el fons de 
l’ajuntament de la Pobla de Se-
gur, incorporat recentment a 
l’Arxiu.

l’hiSToriador

L’autor
z josep Calvet (Pobla de segur, 
1965) és doctor en Història i 
membre del servei d’Història, 
Patrimoni i Documentació de la 
universitat de Lleida.

Publicacions
z Fruit de les seues investigaci-
ons sobre els primers anys del 
franquisme al Pirineu, ha publi-
cat diversos llibres i va assesso-
rar el projecte Perseguits i sal-
vats, de la diputació de Lleida.Josep Calvet Bellera.

ArXIu ComArCAL DeL PALLArs jussà
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