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Dos jugadores de l'equip benjamí 
mixt de l'Agramunt, citades per a 
un entrenament amb el Barça 
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Mor als 73 anys Josep Sabarich, 
impulsor del festival de música 
Vila de Rialp i pare de l'actual alcalde 

Troben una dona morta amb 
una ganivetada a l'abdomen 
a casa seua a Balaguer 

F, • I Tenia 38 anys i 
s'investiga si es tracta d'un 
crim o bé d'un suïcidi 

I Diu que la va trobar 
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pot ser clau per al cas 
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Oriol Lladós, 
de 21 anys, el 
professor més 
jove de Lleida 
Oriol Lla
dós és un 
.noi de 21 
anys de 
Tremp que 
exerceix 
com a pro
fessor d'In
formàtica 
a l'institut de la capital del Jussà 
i és el docent més jove de Lleida. 
Podria passar per alumne. 

LLEIDA I7 

Linyola diu 'no' al biogàs 
per la proximitat al poble 

Sobreviuen dos esquiadors 
atrapats per una allau a Aran 
La massa de neu els va assolir fora de pistes i els Pornpièrs els van rescatar 
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L'alcalde explica als veïns que la ubicació 
actual és inviable arnbientalment 

El turisme de Lleida 
supera en un 10% 
les xifres precovid 
El2022 i amb dades fins 
al novembre, va sumar 
1.269.212 visitants 
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onada de robatoris 
Una vintena de pagesos 
denuncien furts a 
les seues masies 

COMARQUES I 17 

VNNJ.ilerdent.com 

GENIVES SENSE DOLOR NI SAGNAT . .. .. 
e • 

973 281111 
CI Germanetes 2 
25002 Lleida 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



~ ~ 

I 
SEGRE 
Dijous, 19 de gener del2023 ES NOTICIA 1- 3 

Lleida va tancar el passat 2022 amb xifres rècord de turisme, superiors a les ja excel·lents dades prepandèmia. 
Després d'un 2020 i un 2021 fluixos pels efectes de la crisi sanitària, el passat 2022 (a falta de dades del desembre) 
hauria acabat amb un 3% més de turistes i un 10% més de pernoctacions, segons va transcendir ahir al saló Fit ur. 

TURISME 2 SALÓ FITUR 

El turisme ja supera a Ueida la xifra de 
pemodadons prepandèmia ·en un 100AJ 
Amb dades del2022 fins al novembre respecte al2019, va tancar amb 1.269.212 viatgers 

REDACCIÓ 
I MADRID I Les xifres de turistes 
i pernoctacions a Lleida van 
continuar creixent en l'últim 
trimestre de l'any passat i van 
consolidar el 2022 com el dels 
millors registres des que es re
cullen. El Patronat de Turisme 
de la Diputació calcula que, a 
falta de les dades definitives del 
desembre, del gener al novem
bre el nombre de viatgers que 
van visitar Lleida va ser un 3% 
superior a la xifra prepandèmia, 
ja de rècord, i el de pernoctaci
ons va registrar un increment 
del10% en relació amb les ma
teixes dates del 2019. Les da
des osciHen segons el sector: 
van créixer un 1% en hotels; un 

ANDORRA 

El Principat anuncia que 
el primer casino d'Andorra, 
Unnic, obrirà portes 
el4 de març vinent 

29% en càmpings; un 32% més 
en turisme rural i un 16% els 
apartaments turístics. La nota 
negativa va ser la del turisme 
internacional, un 2% inferior. 

El president de la Diputació, 
Joan Talarn, i la vicepresidenta 
de Turisme, Rosa Pujol, van dir 
ahir a la fira internacional Fitur 
que el2023 ha de consolidar les 
bones dades de turisme interior 
i recuperar els de l'estranger. 
La marca Ara Lleida promou 
fins diumenge l'oferta turística 
de Ponent i el Pirineu dins de 
l'estand de l'Agència de Turisme 
de la Generalitat al42 saló Fitur 
a Madrid, que ahir va visitar 
el conseller d'Empresa, Roger 
Torrent. El titular del depar
tament va presentar els plans 
de sostenibilitat en el turisme 
a Catalunya i el pla turístic 
d'enogastronomia, que impli
ca una inversió de 12 milions a 
Catalunya. Torrent va recordar 
que el turisme de Lleida ha re
but dels fons Next Generation 
de la Unió Europea fins a 15,4 
milions que han beneficiat set 
projectes. 

D'altra banda, representants 
de l'ajuntament de Naut Aran 
van acudir a Fitur per recollir 
el reconeixement del segell po
bles més bonics d'Espanya per 
a Arties i Garòs i per presentar 
el World Tour Baqueira. Alho
ra, Andorra va anunciar que 
el primer casino del Principat 
obrirà el dia 4 de març. 

Ab~365 

El conseller Torrent amb el president de la l?iputació, Joan Talarn, i representants locals i de la Generalitat ahir a Fitur, a Madrid. 

Regenerar territori a través dels turistes 
La Diputació detecta en un estudi d'una consultora 45 projectes turístics que 
contribueixen a millorar el lloc de l'activitat amb participació dels visitants 
I MADRID I Un treball d'anàlisi 
encarregat per la Diputació 
ha detectat 45 iniciatives tu
rístiques a Lleida que respo
nen a projectes de l'anome
nat turisme regeneratiu. Es 
tracta d'una tendència que 
ha sorgit en paraHel a l'auge 
del turisme sostenible i de la 
certificació Biosphere Desti
nation i que implica un tipus 
de turisme que deixa el lloc 
que acull l'activitat millor del 
que estava amb la participa
ció del visitant i també de la 
comunitat local. 

Entre aquestes iniciatives, 
públiques i privades, figuren 
Ponent Actiu, Via Verda dels 
Canals d'Urgell, Tresors del 
Cadí, Octagon Trade (edifi
cis turístics modulars de fus
ta) o bé Salvatge (turisme de 
natural~sa a Bovera), Torres 
& Earth, Birding Lleida Ex-

Conservació del gall fer. 

pedicions o Gratitud Pallars, 
de recuperació i difusió del 
patrimoni pirinenc. 

D'altra banda, la vicepresi
denta del Patronat de Turis
me, Rosa Pujol, va confirmar 
que el Pirineu i les comarques 
de Ponent rebran pròxima-

Eco Horts El Verger. 

ment la renovació del certi
ficat Biosphere Destination. 
Més de 150 empreses i entitats 
de Lleida han iniciat el procés 
per aconseguir també aquesta 
certificació (17 ja la tenen). 

L'estand de Turisme al saló 
internacional Fitur informarà 

Projecte d'Octagon Trade. 

també sobre la pròxima ce
lebració els dies 16, 17 i 18 
d'abril a Lleida d'un Congrés 
Internacional de Turisme Or
nitològic, Birding Congress, 
organitzat pel patronat de 
la Diputació i Turisme de la 
Paeria. 
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Risc laboral per excés de calor Trànsit, preocupat per l'augment 
a l'estació de Renfe. d'accidents en trajectes curts. LLEIDA 
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EDUCACIÓ DOCÈNCIA 

El professor més jove de Lleida 
Oriol Lladós és docent d'Informàtica a Tremp des del setembre, quan tenia 20 anys li El van 

er u 1 grau e 3 anys 1 ~ rltrar en una p aça de dincil cobertura avançar un e ' S3J.L ' v 

S. COSTA D. LES FRASES 

«Quan estava a I'ESO 
em van avançar 
un curs per altes 
capacitats i vaig 
fer un grau de tres 
anys a la Udl» 

«Al ser una plaça 
de difícil cobertura 
no em demanaven 
de tenir el màster 
de formació del 
professorat i 
l'estic fent ara» 

«El primer dia em 
vaig presentar a la 
sa la de professors i 
es van pensar que 
era un alumne» 

ORIOL LLADÓS 
PROFESSOR A TREMP 

I llEIDA I Oriol Lladós és un jove 
de Tremp que des de poc des
prés de l'inici d'aquest curs exer
ceix com a professor d'infor
màtica a l'institut de la capital 
del Pallars Jussà. Fins aquí tot 
normal, tret de la singularitat 
que aquest mes ha fet 21 anys, 
la qual cosa el converteix en el 
professor més jove de Lleida i 
un dels més precoços de Catalu
nya, un fet que Lladós ha acon
seguit tant per les seues altes 
capacitats com per optar a una 
plaça per a la qual no s'exigia el 
màster de formació del profes
sorat. L'inici d'aquesta precoç 
arribada al món laboral es va 
començar a forjar a Secundària. 
"Quan estava a l'ESO em van 
avançar un curs per altes capa
citats", explica Lladós, i més 
endavant "vaig fer una carre
ra que només tenia una durada 
de tres anys, concretament el 
grau en tècniques d'interacció 
digital i computació al campus 
d'Igualada de la Universitat de 
Lleida". Això va suposar que 
Lladós s'estalviés dos anys de 
formació: un per avançar-li un 
curs a Secundària i un altre pel 
grau universitari que va fer, ja 
que la gran majoria tenen una 
durada de quatre anys. 

Oriol Lladós és professor d'Informàtica a l'institut de Tremp i el docent més jove de Lleida. 

Amb la formació ja completa, 
Lladós va decidir decantar-se 
pel món de l'ensenyament i es 
va presentar a una plaça de di
fícil cobertura per ser professor 
d'Informàtica a Tremp i la va 
obtenir. Per optar a una plaça 
docent es necessita un màster de 
formació del professorat, "però 
com que vaig sol·licitar i vaig 
entrar en una plaça de difícil 
cobertura no demanaven d'en-

ALUMNES 

Afirma que no té 
problemes en el tracte 
amb els alumnes tot i ser 
gairebé tan jove com ells 

trada aquesta titulació, per la 
qual cosa mentre faig classes 
estic fent classes online per tenir 
el màster", assegura. Així va ser 
com al setembre es va incorpo-

IMMOBLES TRANSACCIONS 

Lleida, líder catalana en 
venda exprés d'habitatges 
I llEIDA I Lleida va ser la cinque
na província de tot l'Estat en la 
qual hi va haver un percentatge 
més gran de "vendes exprés" 
-tancades en menys d'una set
mana- de cases durant el de
sembre passat, segons l'últim 
informe d'Idealista. Només va 
estar darrere de Granada, Al
meria, Salamanca i Albacete. En 
el cas de les capitals, els casos 
de vendes exprés són més fre
qüents, sobretot als grans mer
cats. El26% dels habitatges que 

van entrar en venda a la pro
víncia de Lleida es van vendre 
en menys d'una setmana el mes 
passat. A la resta de províncies 
catalanes, aquestes vendes van 
assolir el 23% dels immobles 
al mercat a Barcelona, el 20% 
a Tarragona i el17% a Girona. 
Lleida és la província amb un 
accés a l'habitatge "menys ten
sat i un menor dinamisme de 
mercat" a nivell estatal, segons 
l'últim informe de Mercats Lo
cals de Tinsa. 

rar com a professor a l'institut 
de Tremp i allà seguirà fins que 
acabi el curs, com a mínim. 

No va ser fins fa uns mesos 
que Lladós va tenir constància 
que era el docent més jove de la 
província gràcies a la convoca
tòria de les eleccions sindicals. 
"Per a aquests comicis escu
llen el més jove de la delegació 
d'Educació perquè sigui secre
tari de coordinació de la mesa 
electoral i em van seleccionar a 
mi per ser el més jove de la del 

Pirineu i de la de Lleida", detalla 
Lladós. Això li ha suposat tras
lladar-se temporalment a Lleida 
per formar-se com a secretari de 
coordinació per a les eleccions. 
De moment, desconeix si és el 
docent més jove de Catalunya. 
"Sé que el meu cas és bastant 
curiós i ple de casualitats, però 
em sorpr endria que fos l'únic 
que a la meua edat ja exerceixi 
com a professor, sigui de Secun
dària, Primària o bé a Infantil", 
afegeix. 

SINDICATS MOBILITZACIONS 

Finalment, el fet de ser un 
docent tan jove li ha provocat 
alguna situació de caràcter cò
mic. "En el meu primer dia de 
feina em vaig presentar a la sala 
de professors i alguns dels do
cents em van confondre amb un 
alumne", recorda Lladós, que 
assegura no tenir problemes en 
el moment de tractar amb ado
lescents, tot i que gairebé tenen 
la seua edat. "És tot un repte, 
però soc una persona seriosa", 
conclou. 

Metges de Catalunya negocia amb 
Salut, però encara manté la vaga 
I BARCELONA I El sindicat Metges 
de Catalunya, que ha convocat 
una vaga de facultatius per als 
propers dies 25 i 26, va valo
rar ahir positivament !'"esperit 
negociador" del departament 
de Salut, després d'una reunió 
amb les dos parts en la qual 
va participar el conseller, Ma
nel Balcells. Així mateix, va 
constatar que comparteixen 
"el diagnòstic" sobre la situ
ació del sistema sanitari i la 
línia general de les solucions 

que són necessàries. No obs
tant, el sindicat va reclamar a 
Salut que presenti mesures 
concretes i va assenyalar que 
de moment manté les mobilit
zacions previstes. 

D'altra banda, els sindicats 
Ustec, CG1 Ensenyament i 
la Taula Sindical de Sanitat a 
Catalunya, entre d'altres, van 
fer ahir una crida als professi
onals i a la ciutadania a par
ticipar en la vaga del 25 i 26 
en defensa del sector sanita-

\ 

ri i educatiu. En educació, els 
sindicats reivindiquen assolir 
la inversió del6% del PIB en 
educació pública, que aquesta 
sigui més inclusiva, reduir les 
ràtios a les classes, defensar la 
immersió lingüística i millorar 
condicions laborals. Quant a 
la possibilitat de desconvocar 
l'aturada en el cas d'aconseguir 
les seues reivindicacions en la 
reunió que tenen avui amb 
Educació, Ustec va apuntar 
que "es pot plantejar". 
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ADQ JUES Investiguen la mort d'una veïna Càmeres als camins d'Aitona per 
~ de Balaguer per una ganivetada. l'onada de robatoris en masies. 
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SUCCESSOS MUNTANYA 

Dos esquiadors sobreviuen després d'atrapar-los 
una allau fora de pistes a prop de Baqueira 
Van patir traumatismes i contusions i van ser ells els que van avisar de l'incident I Un helicòpter dels 
Pompiers d'Aran u~ sd ~ •p u., -d CUa. . a l'hospital 

A.G.B./M.C. 
1 VIELHA I Dos esquiadors van 
resultar ferits ahir al matí al 
quedar atrapats per una allau 
de neu fora de pistes a prop de 
Baqueira Beret. L'accident va 
ocórrer al voltant de les 11.00 
hores i van ser els mateixos 
afectats els que van avisar de 
l'accident als serveis d'emergèn
cia de l'estació d'esquí aranesa. 
D'origen britànic, els esquia
dors van patir traumatismes i 
policontusions encara que no es 
temia per les seues vides. L'ac
cident es va produir a la zona 
de la Vinyeta, en la qual s'han 
produït diversos accidents mor
tals, tots per allaus. 

Al lloc de l'allau, on en les 
últimes hores havia nevat abun
dantment així com en altres 
punts del Pirineu (més infor
mació a la pàgina 12), van acu
dir efectius del Grup de Rescat 
de Muntanya (GRM) dels Pom
pièrs d'Aran amb l'helicòpter 
i pisters de l'estació aranesa. 
Els dos esquiadors van quedar 
atrapats però no sepultats, la 
qual cosa podria haver compor
tat gravíssimes conseqüències. 
Van estar prop d'una hora en
tre la neu. Després de ser ate
sos in situ, van ser evacuats a 
l'heliport de Vielha, on els es
peraven les ambulàncies per 
traslladar-los a l'hospital de la 
capital aranesa. Van patir po li
contusions i fractures múltiples. 

Prohibits els accessos 
Paral-lelament 1 els pisters 

van senyalitzar i van prohibir 
els accessos a tots els domi
nis no esquiables. La Vinyeta 
no forma part de les pistes de 
l'estació i les persones que es
quien allà ho fan sota la seua 
responsabilitat. És un punt en 
el qual s'han registrat diversos 

PRECEDENT 

El març de l'any passat va 
morir un jove de 22 anys en 
quedar sepultat per una 
allau en aquesta zona 

accidents mortals. 
L'últim sinistre amb una 

víctima mortal va ocórrer el4 
d'abril de l'any passat quan un 
JOVe esquiador de Reus de vint
i-dos anys va morir a l'hospital 
de Vielha hores després de ser 
arrossegat per una allau. Els 
pisters i els Pompièrs van tro
bar el jove inconscient. 

DADES I I ZONA DE L'ALLAU 
~====================================~ 

HORAD'AVfS 

Els serveis d'emergències de l'es
tació de Baqueira Beret van re
bre l'avís d'auxili dels mateixos 
afectats. 

HELICÒPTER DE RESCAT 

Al lloc va acudir un equip del 
Grup de Rescat de Muntanya dels 
Pompièrs d'Aran amb l'ajuda dels 
pisters de Baqueira Beret. 

ESQUIADORS MORTS 

Quatre esquiadors han perdut 
la vida a la zona fora pistes de la 
Vinyeta des de l'any 2019, tots a 
causa d'allaus. 

Imatge de l'helicòpter dels Pompièrs a Ja zona de l'accident ahir a Aran. 

La Vinyeta 
(Zona aproximada fora 

de les 

La Vinyeta, 
un punt letal 
a la cota 2.500 
• La Vinyeta es troba a 
prop de la cota 2.500 i 
en els últims anys s'ha 
convertit en un punt le
tal amb diversos acci
dents, dels quals quatre 
han estat mortals des de 
l'any 2018. Acostume_n 
a ser els mateixos es
quiadors els que acaben 
provocant l'allau amb la 
seua activitat, i queden 
sepultats per la neu que 
s'acumula. 

Dos anys abans, el març del 
2020, un jove de vint-i-quatre 
anys de Palma de Mallorca va 
morir a l'hospital Arnau de 
Vilanova, on havia estat in
gressat en estat crític després 
de quedar atrapat també per 
una allau. 

Perill d'allaus notable a tot el Pirineu lleidatà 

El gener de l'any 2019, un 
monitor d'esquí va morir a la 
zona per les mateixes causes. 
I el 2018, un esquiador bilbaí 
també va perdre la vida. A més, 
hi va haver un altre accident 
el2017 i altres esquiadors van 
resultar ferits els anys 2011 i 
2008. Aquestes allaus se solen 
produir després de nevades 
acompanyades per vent. 

• El grau de perill d'allaus era 
ahir de tres sobre cinc - no
table- a tot el Pirineu lleida
tà, que comprèn les franges 
Pallaresa, Ribagorçana-Vall 
Fosca i Aran-Nord de la Pa
llaresa. En el cas de la zona 
nord i centre d'Aran, segons 
dades recopilades pel Centre 
Lauegi, encarregat d'elaborar 
el Butlletí de Perill d'Allaus 
(BPA) al terreny, l'estabilitat 
de la capa nival era feble i les 
allaus podien arriba r a ser 
de mida 2, suficient com per 
enterrar una persona, i fins i 

tot a mida 3 en alguns punts, 
capaç d'enterrar un grup de 
persones. 

A les pales properes acres
tes orientades a cara nord, 
com és la Vinyeta, la zona on 
va succeir ahir l'accident i que 
es troba sobre els 2.500 me
tres, abundaven les plaques 
de vent, que són la causa 
d'un 90% de les allaus amb 
víctimes. 

Aquest tipus de plaques, 
que solen formar-se després 
de nevades amb vent, són 
superfícies de neu connecta-

des entre si que formen una 
capa amb adherència precària 
sobre la base inferior, i ten
deixen a trencar-se arran de 
la sobrecàrrega d'un esquia
dor, lliscant pendent a baix i 
podent arribar a enterrar-lo. 

En augment 
Val a remarcar que el pe

rill d'allaus a les tres franges 
lleidatanes s'incrementarà a 
causa de la previsió de noves 
nevades amb vent, per la qual 
cosa es recomana extremar 
precaucions a la muntanya. 
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Les ~resses d repartiran 4.000 
entrepans a la Festa del Porc d'Alcarràs 
L'Associació de Mestresses de Casa d'Alcarràs repartirà 
avui 4.000 entrepans de llonganissa i botifarra negra a la 
Festa del Porc que se celebra a les Escoles Velles a partir 
de les 19 hores. 

li emp balla a Sant Antoni Abat per 
agrair-li les passades collites 
A més dels Tres Tombs i la benedicció d'animals i tractors, 
Tremp va celebrar dimarts el dia de Sant Antoni Abat 
amb el tradicional Ball del contrapàs a la plaça Francesc 
Pujol per donar gràcies al sant per les collites. 

Sebastià Farré dona 
les seues serigrafies a 
l'Arnau de Vilanova 

sociETAT Gent 

La catalana Maria Branyas, la persona més longeva del món. 

SEGRE 
Dijous, 19 de gener del2023 

Una olotina de 
115 anys, la 
més longeva 
del món 

. Després de morir 
una francesa de 118 

I OLOT! Als seus 115 anys, Ma
ria Branyas, veïna d'Olot, 
s'ha convertit en la persona 
més longeva del món després 
de la mort dimarts passat de 
la monja francesa Lucile Ran
don, que ostentava aquest 
rècord amb 118 anys. Així 
ho testifica el rànquing de 
Gerontoly Group Research, 
un grup fundat el1990 a la 
Universitat de California 
Los Angeles que promou 
l'intercanvi i l'aplicació de 
coneixement en la investi
gació científica i que està 
associat al World Guinness 
Records. Branyas, que viu 
en una residència d'Olot, va 
nàixer el4 de març del1907 
a San Francisco (EUA) al si 
d'una família catalana i els 
seus records es remunten a 
la Primera Guerra Mundial 
i a la Guerra Civil, segons va 
explicar en una entrevista a 
Catalan Nes el2019. No és la 
primera vegada que Branyas 
és protagonista de la notícia. 
El maig de 2020 l'anciana, de 
llavors 113 anys, ja era la do
na més longeva d'Espanya i 
es va convertir en la persona 
més gran a vèncer el corona
virus al nostre país. 

L'artista de Guissona Sebas
tià Farré va agrair el treball 
dels professionals sanitaris 
de l 'Hospital Arnau de Vi
lanova amb la donació d'un 
centenar de serigrafies de la 
seua obra Vietnam dona . 
Anteriorment, Farré havia 
cedit al centre altres ser.igra
fies, dos representatives de 
dones africanes i una altra 
d'inspirada en una menina. 

Taller de tipografia amb Sabina 
Kipara al Centre d'Art la Pane a 

LEscola Frederic Godàs s'omple de 
mascotes per Sant Antoni Abat 

' HO?OSCOP 
ARlES 21-111 I 19-IV. 
!:excés és l'enemic. No exagereu ni com
partiu informació confidencial. Pre-

neu-vos un moment per avaluar la situació i les 
persones amb qui tracteu. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
Protegiu la salut, riquesa i reputació. 
Digueu el que penseu i busqueu la mi-

llor manera d'utilitzar les habilitats, experiència 
i coneixement. Actueu quan sigui el moment. 

BESSONS 21-V I 20-VI. 
Disminuïu la velocitat, pareu un mo
ment p€r revisar la vostra estratègia i 

evitar ràpidament qualsevol problema previsible. 
Truqueu a aquells a qui valoreu. 

El Centre d'Art la Panera va oferir dimarts a la 
tarda un taller de tipografia a càrrec de Sabina 
Kipara, que va compartir amb els assistents el 
procés per crear lletres. 

La biblioteca de l'Escola Frederic Godàs de Llei
da va acollir dimarts per un e~ hores les mascotes 
que els alumnes van portar per la festivitat de 
Sant Antoni Abat, patró dels animals. 

CÀNCER 21-VI I 22-VII. 
Conreeu relacions. Presteu atenció al 
que fan els altres i responeu amb ho-

nestedat i integritat. Dirigiu-vos a un camí asse
quible en el qual pugueu aplicar precisió. 

LLEO 23-VII/22-VIII. 
Eviteu les interferències. Fixeu el vostre 
objectiu a augmentar la comprensió de 

les coses que us preocupen. Amplieu els vostres 
coneixements i interessos. 

VERGE 23-VIII/22-IX. 
Un suggeriment positiu superarà amb 
escreix la crítica. Mantingueu-vos oberts 

a les opinions dels altres i estigueu disposats a 
acabar el que comenceu. 

BALANÇA 23-IX I 22-X. 
Les emocions es descontrolaran si els 
doneu l'oportunitat. Eviteu les conver-

ses que us facin sentir incòmodes i les discussions 
que no pugueu guanyar. 

ESCORPIÓ 23-X /21-XI. 
Deixeu que els fets i les xifres us guiïn. 
Les discussions cara a cara reforçaran la 

vostra confiança i us encoratjaran a seguir enda
vant amb confiança en lloc de va cil-Iar. 

SAGITARI22-XI/21 -Xli. 
No és necessari exagerar ni gastar molt 
per impressionar algú. Deixeu que 

l'amabilitat guií el camf. Un enfocament senzill 
de la vida us beneficiarà. 

CAPRICORN 22-XII/19-1. 
Prevaldrà la incertesa si no resoleu les 
vostres inquietuds respecte a algú que 

tendeix a interferir amb els vostres plans. Aclariu 
el que voleu i planegeu fer. 

AQUARI20-I/18-II. 
No esteu sols. Compartiu els pensa
ments i sentiments, i els comentaris que 

rebreu us ajudaran a prendre la decisió correcta. 
L'amor serà prometedor. 

PEIXOS 19-11/ 20-111. 
Guardeu els pensaments per a vosaltres 
mateix i eviteu bregar amb assumptes 

burocràtics o agències governamentals o insti
tucionals. Guardeu secrets. 

cfarre
Resaltado
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Departament 
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VIDAL VIDAL 11 DIADEPEG DIJOUS, 19 DE GENER DEL 2023 

Udols de lloba ferida 
els volts de Cap d'Any em feia 
ressò aquí mateix de la mort de 
Pablo Milanés, fundador de la 
Nueva Trova Cubana, un movi

ment artístic sorgit a finals dels seixanta 
a l'illa caribenya, de la mà del gran Sílvio 
Rodríguez, per sort encara viu i en actiu, 
cantautor de veu delicada i lletres líri
ques com les d'un tema que figura bastant 
amunt a la que ara en diríem la playlist de 
la meva vida, això és la llista de les vuit 
o deu melodies que podrien sonar al meu 
funeral, quan arribi el moment, confio que 
encara llunyà, di~culpin que em posi tan 
lúgubre. Titulat O leo de una mujer com 
sombrero, és la resposta a un desengany 
amorós. Comença així: "Una mujer se ha 
perdido I conocer el delirio y el polvo, I 
se ha perdido esta bella Iocura, I su breve 
cintura debajo de mí. I Se ha perdido mi 
forma de amar, I se ha perdi do mi huella 
en sumar." Tot molt poètic. Bé, suposo 

La cançó de l'amor i la cançó del de
samor. Potser la que més em commou 
en aquest segon registre sigui I'm a fool 
to want you, el gemec de Frank Sinatra 
per una Ava Gardner que l'havia plantat. 
Interpretada anys enrere per Bob Dylan 
amb aquella seva cadència lenta i planyí
vola, gairebé feia plorar. Aquests dies 
està expressant també el seu lament per 
una partició de peres mal païda la jove 
Miley Cyrus. No serà l'últim cas. N'hi ha 
que, si haguéssim escrit una composició 

La cançó de Shakira musical cada vegada que ens han trencat 
el cor, tindríem prou repertori per fer un 
concert. és una escomesa 

ferotge, gens subtil, 
de lloba ferida, 
que traspua ràbia 

Però cap d'aquelles mostres compren
sibles de pena, despit o desencant por
ten la càrrega tòxica d'amarga rancúnia 
d'aquesta revenja cantada -o més aviat 
escopida- per Shakira a la cara de Piqué: i ressentiment 
"Una lo ba como yo no esta pa tip os como 
tu." Una escomesa ferotge, gens subtil, 

que es tracta de Ja reacció més esportiva: ella s'ho perd. 
Després, a mesura que avança la complanta, es va im
posant un to queixós, fins i tot amenaçador, però no pas 
envers la persona concreta que li ha donat carabassa, 
sinó respecte del sentiment afectiu en general: "Que me 
tenga cuidado el amor, I que le puedo cantar su canción." 

de lloba ferida, que traspua ràbia i ressentiment, deri
vant en plantejaments materialistes ("Las mujeres ya 
no lloran, las mujeres facturau") aplaudits per alguna 
feminista, quan si això mateix ho digués un home ... 
No gaire romàntic, tot plegat. "Que reste-t-iJ de nos 
amours?", com ja se'n dolia Charles Trenet. 

privat 
Per si érem 
pocs ••• 
Les candidatures per 
a les pròximes ejec
cions municipals de 
Lleida ciutat ja són 
gairebé multitud i 
els debats electo
rals poden ser un 
autèntic galimaties. 
A les llistes d'ERC, 
PSC, JxCat, Cs, PP i 
Comuns, que són 
els que actualment 
tenen representa
ció a la Paeria, cal 
sumar Pacte Local, 
que va adquirir le
galment els drets 
electorals de laco
alició de Junts per 
Catalunya després 
de l'atomització de 
l'extingida CDC. Cs 
també ha patit un 
divorci sonat a la 
Paeria i a més de la 
llista oficial es pre
sentarà Valents. A 
ells cal afegir la CUP. 
amb representació 
a Catalunya, i per 
si fossin pocs, Vox 
també es presenta 
i un vell conegut 
de la ciutadania 
lleidatana, l'expaer 
Manel Oronich, im
pulsa candidat per 
al Front Nacional de 
Catalunya. 

la imatge 
riPl ni;¡ 

Arriba el temps 
dels calçots 
Arriba el temps dels cal 
çots, dels quals any rere 
any augmenta el consum 
a Lleida. Només entre 
el Rebost de Ponent de 
Castellnou de Seana, a la 
foto, i la Guàrdia d'Urgell 
vendran milions d'aques
ta ceba verda que va po
pularitzar Valls. 

l'ascensor 

o 
Oriol Lladós 
Aquest professor d'In
formàtica de Tremp 
és el docent més jove 
de la província i un 
dels més pr-ecoços 
de Catalunya amb 
només 21 anys. 

o 
Maria Branyas 
Aquesta catalana nas
cuda a Califòrnia, on 

·treballava el seu pare, 
que era periodista, 
s'ha convertit en la 
dona més vella del 
món amb 115 anys. 

o 
Manel Bosch 
Major dels Pompi
èrs d'Aran, que van 
aconseguir salvar la 
vida ahir a dos es
quiadors atrapats 
per una allau fora de 
pistes a Baqueira. 

Ali Khamenei 
L'Iran segueix amb la 
croada contra les do
nes que no facin servir 
vel i condemna a 9 
anys de presó i 74 fue
tades una cineasta per 
publicar fotos sense. 

IMPLANTS I SALUT DENTAL 

1a VISITA I ESTUDI GRAT S 
ESPECIALISTES EN IMPLANTOLOGIA AMB MÉS DE 30 ANYS D'EXPERIÈNCIA 

o Lleida 973 28 99 9.9 Balaguer 973 28 33 33 Mollerussa 973 64 33 33 
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