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La banda de Tremp Hollow Cry 
llevará en marzo su metal-core a 
Estados Unidos y Canadá | PÁG. 37

74 CANDIDATURAS PARA 28 PLAZAS EN 
LA CAMBRA DE COMERÇ DE LLEIDA. La 
entidad celebrará en mayo las elecciones 
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FOTO: F. Villar (EFE) / Sandro Rosell, acusado de blanqueo, ayer en la primera jornada del juicio

La Generalitat prevé 62 
millones para invertir en 
infraestructuras de Lleida

“Como Pedro Sánchez, vuelvo 
a poner el coche en marcha 
para recoger avales para pre-
sentarme como cabeza de lis-
ta”, afirmó ayer. | PÁG. 6

Mínguez opta 
a encabezar la 
lista del PSC al 
Congreso por 
Lleida el 28-A

FOTO: Selena García / La teniente 
de alcalde Montse Mínguez► Carreteras, hospitales y 

escuelas copan las partidas 
más importantes para 2019

► El Govern, que mantiene 
cifras de años anteriores, no 
tiene la aprobación segura

PÁGINA 12 Y EDITORIAL P. 5

La defensa no 
entiende que 
Rosell esté en 
la cárcel y ‘La 
Manada’ libre

| PÁG. 23

DEPORTES
BENAVENT TENDRÁ QUE 
DEVOLVER PARTE DE SUELDOS 
MUNICIPALES AL GOVERN | PÁG. 13

La Guardia Civil vincula 
ahora a Quim Torra con  
la ‘hoja de ruta’ unilateral
La Guardia Civil vincula a Quim 
Torra con la hoja de ruta uni-
lateral a la independencia, al 
alertar al juez del 1-O –a partir 
de la documentación interve-
nida al exsenador de ERC San-
ti Vidal– que cuando en 2016 
aún no era President de la Ge-
neralitat ni diputado abogó 
por crear una “tormenta polí-
tica perfecta”. Así lo sostiene 
la Guardia Civil en un informe 
que trascendió ayer. | PÁG. 17

▶ CUIXART A 
LAS 9.30H. En la 
web de ‘La Mañana’

• 12,3 millones para acondicionar la 
C-14, con el túnel de Tres Ponts
• 8,9 millones para mejoras en diversos 
centros sanitarios de la demarcación
• 7 millones para la construcción y 
mejoras de varios centros educativos
• 4,5 millones para la modernización y 
ampliación de infraestructuras agrarias
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Els pressupostos de la Generalitat 
preveuen una inversió de 62,8 
milions per a la demarcació 
Les obres a la C-14, a l’LP-3322 de Linyola a Bellcaire i les 
Vinyes del Mig de Bell-lloc s’emporten la major part de diners
Els pressupostos de la 
Generalitat per al 2019 
preveuen una inversió de 
62.856,323 milions d’euros 
per a la demarcació, 32.700 
per la plana de Lleida i 
30.100 pel Pirineu. 

Barcelona
REDACCIÓ/ACN
La major part d’aquests diners 
aniran destinats a l’acondiciona-
ment de la carretera C-14, de la 
carretera LP-3322 de Linyola a 
Bellcaire d’Urgell i a les vinyes del 
Mig de Bell-lloc d’Urgell. Concre-
tament, de la carreterra de C-14 
continuaran les obres del túnel 
de Tres Ponts i s’hi destinaran 
més de 12 milions d’euros. Pel 
que fa a la via LP-3322 de Linyola 
a Bellcaire, el Govern pressuposta 
un cost de gairebé 4 milions d’eu-
ros, casi la mateixa quantitat que 
a les vinyes del Mig de Bell-lloc. 

Si s’analitza al detall, destaca 
que en l’àmbit sanitari la Gene-
ralitat preveu destinar-hi uns 8,9 
milions d’euros, els quals aniri-
en a projectes com l’ampliació i 
la reforma del bloc quirúrgic de 
l’Arnau de Vilanova (12.676 eu-
ros), la reforma de l’hospital del 
Pallars (300.000), l’ampliació del 
CAP d’Agramunt (400.000), la re-
posició de l’hospital del Pallars a 
Tremp (432.529 euros), la cons-
trucció del CAP a la Seu d’Urgell 
(3 milions) i la remodelació de 
l’hospital Santa Maria (3 milions).

Pel que fa a l’àmbit educatiu, 
el Govern pressuposta uns 7 mi-
lions d’euros en matèria d’escoles 
i biblioteques. Entre alguns dels 
projectes previstos destaca la no-
va construcció de l’escola Pinyana 
de Lleida (12.600 euros), la cons-
trucció de la biblioteca municipal 
de Torrefarrera (286 euros), la no-
va construcció de l’escola d’Alme-
nar (2,6 milions) i la nova cons-
trucció de l’Institut Joan Solà de 
Torrefarrera (3 milions d’euros). 

Respecte a l’àmbit judicial, hi 
destinen 536.079 euros, que van 
repartits per l’ampliació de l’edi-
fici judicial del Canyeret i la con-
solidació estructural i l’adequació 

El conseller d’Economia diu 
que s’augmenta un 7,4% la 

despesa de les conselleries fins 
als 24.281 milions d’euros 

FOTO: ACN/ Operaris treballant al túnel de Tres Ponts, obres que continuaran durant els propers mesos

El vicepresident i conseller 
d’Economia i Hisenda, Pere 
Aragonès, va demanar als 
grups polítics al Parlament 
“deixar enrere els jocs” i “la 
temptació electoralista” i do-
nar suport al seu avantpro-
jecte de pressupostos, que 
contempla un augment d’un 
7,4% de la despesa de les 
conselleries fins 24.281 eu-
ros. “Esperem que els grups 
siguin responsables, a l’alça-
da del que demana el país, 
convertim en fets, voluntat 
d’acord i votacions allò que 
diem sempre, que treballem 
pel benestar de les persones”, 
va defensar Aragonès.

Pere Aragonès 
demana “deixar 
enrere els jocs” 
i “donar suport 
als comptes”

de barreres arquitectòniques de 
l’edifici dels serveis territorials a 
Lleida al carrer Sant Martí. 

4,5 MILIONS PEL MÓN RURAL

D’altra banda, respecte a les 
infraestructures agràries i rurals 
hi destinen uns 4,6 milions d’eu-
ros que aniran dedicats, entre al-
tres, a l’ampliació i modernització 

del regadiu de la Conca de Tremp 
i les mesures compensatòries del 
regadiu sistema Segarra-Garri-
gues per la campanya del 2018 i 
el 2019. 

MÉS INGRESSOS QUE EL 2017

A nivell general, l’avantprojec-
te de Pressupostos pel 2019 in-
clouen una previsió d’ingressos 
de 25.234 MEUR, un increment 
de 2.546 MEUR, un 11,2% més 
que en els comptes del 2017, que 
són els darrers aprovats. Pel que 
fa la despesa no finalista i no fi-
nancera, es preveu un augment 
de 1.715 MEUR, un 7% més, que 
arriba als 26.157 MEUR. Pel que 
fa a les conselleries, la despesa 
puja un 7,4%, en 1.665,5 MEUR, 
fins als 24.882 MEUR. El gruix de 
l’increment, un 76,3%, se’n va a 
les conselleries socials de Salut, 
Educació i Treball, Afers Socials i 
Famílies. No obstant això, el Go-
vern rebaixa en 3,7 milions el 
pressupost per Vicepresidència i 
Economia, fins als 206,4 MEUR.

8,9 MILIONS D’EUROS 
PER SALUT, 
El Govern preveu dedicar 
gairebé 9 milions d’euros 
en matèria de salut a la 
demarcació, on destaca 
l’ampliació del CAP 
d’Agramunt, la construcció 
del CAP a la Seu i la 
remodelació de l’hospital 
Santa Maria. 

LES CLAUS

7 MILIONS PER 
EDUCACIÓ, 
Entre escoles, instituts 
i biblioteques, la 
Generalitat pressuposta 
uns 7 milions d’euros per 
construir, entre altres 
edificis, l’escola de Pinyana 
i la nova escola d’Almenar. 
També es construirà una 
biblioteca a Torrefarrera.

12 COMARQUES | MARTES 26 DE FEBRER0 DE 2019

DUES ACTUACIONS EN 
ÀMBIT JUDICIAL
El Govern de Torra només 
preveu dues actuacions 
en matèria judicial a la 
demarcació de Lleida, que 
contemplen l’ampliació 
de l’edifici judicial situat 
al Canyeret i l’adequació 
de l’edifici dels serveis 
territorials. 
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Mollerussa demana el projecte 
del vial d’accés del nou institut
L’Ajuntament també ha encarregat el projecte de 
fonaments, moviment de terres i tanca perimetral
Mollerussa
ACN
L’Ajuntament de Mollerussa va 
aprovar ahir al vespre en ple ex-
traordinari una modificació de 
crèdit de 22.442 euros per a fer 
l’encàrrec del projecte de vial 
d’accés al nou institut de la ciu-
tat i també per encarregar el pro-
jecte de fonaments, moviment 
de terres i tanca perimetral de 
la primera fase del centre. L’al-
calde Marc Solsona va explicar  
que d’acord amb el Departament 
d’Ensenyament es treballa amb 
l’objectiu que el nou institut entri 
en servei el curs que ve i per tant 
els alumnes deixin de fer classes 
a l’espai temporal de l’antic ho-
tel de Cal Duch. Segons Solso-
na, ara l’Ajuntament s’encarrega 
d’aquests dos primers projectes 
per tal ‘’d’agilitzar-ho tot’’ mentre 

el Departament va preparant la 
resta d’elements ‘’per poder ar-
rencar el nou centre’’.

Marc Solsona va explicar que 
els terrenys, situats a darrera de 
la llar d’infants El Niu, ja són de ti-
tularitat municipal i que és el con-
sistori qui s’ha de fer càrrec de la 
construcció del vial d’accés, ja que 
actualment no hi ha un carrer que 
hi condueixi directament.  Per tal 
d’agilitzar el projecte d’acord amb 
el Departament d’Ensenyament, 
el consistori també es fa càrrec 
de moment d’encarregar el pro-
jecte de fonaments, moviment 
de terra i tanca perimetral de la 
primera fase de l’equipament. Ai-
xí mateix, Solsona no ha descar-
tat fer una col·laboració també 
a ‘’efectes pressupostaris’’ que 
comporti assumir el 50% d’aques-
ta primera fase per tal que quan 

FOTO: ACN/ Terrenys que acolliran en nou institut de secundària

Ensenyament tingui els mòduls 
que hauran de conformar el cen-
tre, els pugui venir a instal·lar di-
rectament. L’objectiu és que al 
curs 2019 -2020 els alumnes que 
actualment estan fent classe a Cal 

Duch puguin anar al nou centre. 
Això no obstant, Solsona ha mati-
sat que la Generalitat no té pres-
supostos aprovats encara i que hi 
ha una sèrie ‘’d’inconvenients’’ a 
tenir en compte.

El servei ferroviari entre Lleida i 
la Pobla queda tallat des d’avui i 
fins divendres per manteniment
El trajecte es realitzarà per carretera amb un autobús
Lleida
REDACCIÓ
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) interromprà la 
circulació de trens entre avui di-
marts, 26 de febrer, i divendres, 
1 de març, en el tram comprès 
entre les estacions de Balaguer 
i la Pobla de Segur, per obres de 
manteniment. Com a alternativa 
per garantir la mobilitat dels viat-
gers, FGC posarà a disposició dels 
usuaris un servei d’autobusos 
substitutoris. 

El bus s’aturarà a totes les es-
tacions del recorregut a la parada 
d’autobús més propera. No obs-
tant, a les estacions de Gerb, Sant 
Llorenç de Montgai, Vilanova de 
la Sal i Santa Linya el servei alter-
natiu per carretera es realitzarà 
sota demanda dels usuaris. Entre 
les estacions de Lleida-Pirineus i 
Balaguer el servei de trens serà 
l’habitual.

FOTO:ACN / La línia de la Pobla quedarà aturada fins divendres

Tot i això, de dimarts a dijous 
també es veuran substituïts per 
un servei d’autobús, les circulaci-
ons de tren amb sortida de Llei-
da-Pirineus a les 5.25 hores i el 
tren amb sortida de la Pobla de 
Segur a les 19.30 hores. Diven-

dres, dia 1 de març, se substituirà 
el servei habitual de tren per un 
servei d’autobús les circulacions 
amb sortida de Lleida-Pirineus a 
les 5.25 hores i de la Pobla de Se-
gur, a les 21.22 hores, segons ha 
informat FGC.
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Bernat Solé encapçalarà per ter-
cera legislatura consecutiva la 
llista d’Acord Esquerra a l’Ajunta-
ment  d’Agramunt amb l’objec-
tiu de revalidar la victòria de les 
darreres eleccions municipals. 
Solé va anunciar ahir que tor-
narà a ser l’alcaldable a la loca-
litat de l’Urgell després d’haver 
rebut e suport unànime de tots 
els membres que formen part 
d’aquest projecte. Solé va expli-

car que la llista per a les muni-
cipals del 26 de maig anirà amb 
una llista que barrejarà l’experi-
ència  de persones amb bagatge 
i les noves incorporacions.

Per altra banda, l’Ajuntament 
d’Agramunt va anunciar ahir que 
enderrocaran tres cases, els nú-
meros 2, 4 i 6 del carrer de la Sa-
bateria de Baix, perquè estan en 
molt mal estat i suposen un risc 
per a ciutadania. 

FOTO: / Bernat Solé serà el cap de llista d’ERC a Agramunt

Bernat Solé anuncia que 
repetirà com alcaldable 
d’Esquerra a Agramunt

La Diputació 
crearà dijous 
la comissió de 
seguiment del 
‘Cas Boreas’
El ple de la Diputació crearà 
aquest dijous la comissió pel 
cas Boreas, d’acord amb l’arti-
cle 13 del Reglament Orgànic 
de la institució. La presidenta 
Rosa Maria Perelló proposarà 
al ple la creació de la Comissió 
Especial Informativa temporal 
de Seguiment del Cas Boreas, 
en què presumptament esta-
ria implicat l’expresident Joan 
Reñé. Per aquesta comissió, la 
composició que es preveu se-
rà de 7 diputats pel PDeCAT, 3 
per ERC, 1 pel PSC, 1 per la CUP, 
1 pel PP , 1 per C’s i 1 per Uni-
tat d’Aran. Un cop aprovada la 
creació, la següent setmana es 
designaran els diputats que hi 
participaran, a l’espera de sa-
ber si Reñé hi assistirà, tal com 
va demanar ell mateix. 

D’altra banda, ERC també 
presentarà al ple una moció en 
suport al cos de bombers per 
l’actual situació de “precarie-
tat” que pateixen. 
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Presó provisional sense fiança 
per al detingut per apunyalar 
un home en ple carrer d’Àger
Causa oberta per un assassinat en grau de temptativa

Lleida
REDACCIÓ
La magistrada del jutjat d’Instruc-
ció 3 de Balaguer, en funcions de 
guàrdia, va acordar ahir presó 
provisional, comunicada i sense 
fiança per l’home que va ser de-
tingut dissabte acusat d’apunya-
lar un altre en ple carrer a Àger. 
De fet, va comparèixer ahir en seu 
judicial i va ser després de la seva 
declaració quan la jutgessa ho va 
ordenar. La causa està oberta per 
un delicte d’assassinat en grau de 
temptativa i trencament de me-
sura cautelar.

El fets van passar al carrer la 
Font, al casc antic d’Àger, cap a 
les 14.00 hores. Segons fonts 
policials, els testimonis van aler-
tar els serveis d’emergències i 
el presumpte autor, de 34 anys i 
d’origen senegalès, es va donar 
a la fuga en el seu vehicle. Els 
Mossos el van localitzar cap a les 

FOTO: Ó. B. / L’home va declarar ahir al jutjat d’Instrucció 3 de Balaguer

17.00 hores a la zona d’estaciona-
ment del Congost de Mont-rebei. 
La víctima, un home de 44 anys 
i nacionalitat portuguesa, va ser 
traslladat en helicòpter a l’hospi-
tal barceloní La Santa Creu i Sant 

Pau en estat molt greu, després 
de patir unes cinc ferides per ar-
ma blanca, algunes d’elles al pit, 
necessitant cirurgia toràcica. Les 
dues persones ja havien tingut 
disputes prèvies.

Un home va resultar ahir ferit 
amb cremades de primer grau a 
la cara i les mans arran d’un in-
cendi que es va originar a la casa 
que okupava a Tàrrega, concre-
tament al número 36 de carrer 
Urgell, al centre històric de la lo-
calitat. Els facultatius del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM) 

el van traslladar a l’Hospital Ar-
nau de Vilanova de Lleida.

En aquest sentit, els serveis 
d’emergències van ser alertats 
del foc a les 5.09 hores i ràpida-
ment es va activar el correspo-
nent protocol. Així, fins al lloc dels 
fets es van desplaçar un total de 
vuit dotacions dels Bombers, el 

SEM, policia local i Mossos d’Es-
quadra. En arribar, tot l’edifici es-
tava en flames i la citada persona 
va haver de ser rescatada per la 
terrassa de l’edifici. A més, alguns 
veïns van haver de ser desallot-
jats dels seus domicilis, segons va 
informar l’Ajuntament de Tàrre-
ga, i es van tallar els carrer Urgell i 
Castell durant les tasques d’extin-
ció. El foc va danyar l’estructura 
de l’edifici, a més de causar danys 
en la taulada del bloc del costat, 
que també està deshabitat. Els 
efectius desplaçats van donar per 
apagat el foc a les 6.49 hores.

Un ferit amb cremades de 
primer grau en l’incendi 
d’un immoble a Tàrrega

FOTO: Aj. Tàrrega / Els Bombers, treballant en les tasques d’extinció

Investiguen la mort d’un voltor
Els Rurals van recollir a la Torre de Capdella un voltor anellat 
que podria haver estat enverinat, tot i que no es descarta cap altre 
motiu de la mort. La necròpsia ho determinarà. / FOTO: A. R.

Una dona 80 anys va resultar 
ahir ferida greu en patir un ac-
cident de trànsit quan el vehi-
cle que conduïa va bolcar a LV-
5182, al seu pas per la Pobla de 
Segur. Els serveis d’emergències 
van ser alertats del sinistre a les 
11.48 hores i fins al lloc dels fets 
es van desplaçar els Bombers, 
els Mossos d’Esquadra i el SEM. 
Un helicòpter medicalitzar va 

traslladar-la a l’Hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida. Per altra 
banda, el diumenge a les 20.32 
hores es va registrar un accident 
a la C-13, a Vilanova de la Barca, 
i dues persones van ser ferides 
lleus. A més, ahir, a les 11.05 ho-
res, la C-26, a Alfarràs, un home 
va resultar ferit lleu en un acci-
dent entre dos cotxes i un va 
caure per un desnivell fins al riu.

Una dona de 80 anys resulta 
ferida greu en un accident a 
LV-5182, a la Pobla de Segur
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Hollow Cry, de gira por EE.UU. y 
Canadá con Children Of Bodom
La banda de metal-core de Tremp, gran finalista del XIV Pepe 
Marín Rock, teloneará nueve conciertos con dos grupos más
Lleida
ANDRÉS RODRÍGUEZ
“Después de estar más de un año 
con una agencia londinense, pu-
blicar un álbum, luchar e insistir, 
finalmente hemos conseguido 
nuestra primera gira de teloneros 
de Children Of Bodom por Esta-
dos Unidos acompañando a Wol-
fheart y Swallow The Sun”, co-
mentan orgullosos a LA MAÑANA 
los componentes de Hollow Cry, 
banda de metal-core original de 
Tremp.

La ‘tournée’ se abrirá el 18 de 
marzo en Detroit y finalizará el 29 
de ese mismo mes en Seattle. El 
quinteto leridano recorrerá todo 
el norte estadounidense alcan-
zando también tres grandes ciu-
dades de Canadá, como son Cal-
gary, Edmonton y Vancouver. En 
total serán nueve conciertos en 
los que Hollow Cry serán los en-
cargados de abrir.

“El objetivo que tenemos está 
muy claro: conquistar las ‘améri-
cas’ con nuestro metal”, dicen al 
unísono: “Queremos darnos a co-
nocer, vivir una experiencia única 
con uno de los grandes, disfrutar 
y que la gente disfrute con nues-
tra música”, añaden muy ilusio-
nados por compartir su nombre 
en el mismo cartel donde figuran 
Children Of Bodom, banda finlan-
desa de metal creada en 1997. Lo 
cierto es que, como ellos mismos 

reflexionan, “será una aventura 
de carretera y manta, haciendo 
un total de nueve shows de 30 
minutos casi sin descansos, reco-
rriendo más de 6.500 kilómetros 
en una tierra desconocida y sin la 
ayuda de nadie más que de noso-
tros mismos, los cinco que forma-
mos el grupo”. 

En cualquier caso, no se aco-
bardan estos jóvenes músicos y 
están deseando vivir esta expe-
riencia para luego poder expli-
carla con pelos y señales. “Real-
mente sentimos una mezcla de 
incredulidad, miedo y nervios, 
pero todo eso no es nada compa-
rado con las ganas de subirnos a 
los escenarios y darlo todo”, con-
cluyen.

Esta formación comenzó a ha-
cer sus pinitos con el nombre de 
Whinter Shades por los munici-
pios de su comarca hasta que en 
2017 quedó finalista del XIV Pe-
pe Marín Rock. El quinteto llegó 

al concurso tras algunos direc-
tos a sus espaldas y con la vitola 
de apostar por un estilo duro y 
enérgico, con claras referencias 
a grupos como Pantera, Trivium 
o Motörhead, pero sin olvidar a 
Metallica.

La participación en el Pepe 
Marín Rock llevó a la banda al 
BenRock del año pasado compar-
tiendo tablas con Noctem, Obs-
cure -ambos de Valencia-, InVer-
sus y Brainwashed, ahora ya con 
el nuevo nombre de Hollow Cry. 
La banda se encargó de cerrar las 
descargas de aquella lluviosa no-
che del 27 de octubre pasado ya 
que venía de cumplimentar otro 
compromiso concertístico.

Hollow Cry firmó un contrato 
hace un par de años con la agen-
cia Metal Music Bookings logran-
do publicar en septiembre del 
año pasado su álbum de debut, 
‘From ashes to flames’, grabado 
en el leridano Nomad Studio. Co-
mo promoción se extrajo del dis-
co la pieza ‘Last call’ para conver-
tirla en un videoclip.

Pese a que su patrón musical 
más marcado es el metal-core, 
los componentes de Hollow Cry 
defienden que “es difícil catalo-
gar a un grupo con un solo estilo, 
ya que para dar más versatilidad 
y riqueza se deben incorporar 
elementos de otros géneros mu-
sicales. ‘Last call’ (último aviso) 

surgió en el momento más estre-
sante que ha experimentado este 
grupo con más de una década de 
trayectoria y con cambios tanto 
en su seno como en su concepto 
musical.

Xavi Sánchez (voz), Aleix Farré 
(guitarra solista), Marc Muñoz 
(guitarra), Joan Flores (bajo) y Xa-

vier Peró (batería) son los cinco 
entusiastas músicos que dentro 
de pocas semanas se embarcan 
en ese ‘tour’ de ensueño por tie-
rras norteamericanas convirtién-
dose en embajadores de Lleida 
por espacio de una docena de 
jornadas y con el metal por ban-
dera.
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L a Polla Records ha vuelto a 
la actividad 16 años después 
de su disolución, al menos 

eso parece en las redes sociales, 
donde han publicado un mensa-
je y una foto en la que están po-
sando tres de sus ex integrantes: 
Evaristo Páramos, Manolo ‘Sume’ 
García y Abel Murua. “Y yo que es-
taba muerto me he levantado. La 
última batalla me está esperan-
do”, reza un texto adjunto. Por el 
momento se desconocen los pla-
nes del grupo, aunque Evaristo tie-
ne la agenda repleta de conciertos 
con Gatillazo, banda al frente a la 
cual vuelve en junio al XIV Kaliken-
yo Rock de Juneda. El carismáti-
co cantante gallego-vasco Evaristo 
Páramos, nacido el 13 de junio de 

MELO-MALO
Andrés Rodríguez / andresrodriguez@lamanyana.es

Evaristo, el rey de la baraja...

propio cielo particular en la tierra”, 
del ‘Salve’; “Sabes que vas a comer 
por dar hostias a la gente, sabes 
para quién trabajas, tus lágrimas 
las compras en las rebajas; era un 
hombre y ahora es poli’, del ‘Era un 
hombre’, o “como alcalde y buen 
burgués... están de sobra los men-
digos que dan mala fama a nues-
tra ciudad... como una mierda que 
podrías pisar mientras llenas tu bo-
ca con la solidaridad: la solución es 
una cámara de gas con los políti-
cos adentro”, de ‘La solución final’. 
A estas alturas, como reclamo no 
hace falta ningún nombre que no 
sea el suyo propio porque como 
bien dice el ‘Jesucristo García’ de 
Extremoduro: “Soy Evaristo, el rey 
de la baraja”... Oh yeah!

1960 en la localidad pontevedresa 
de Tui pero criado en la alavesa de 
Salvatierra -por eso exhibe en mu-
chos de sus conciertos la camise-
ta del Celta de Vigo, el club de sus 
amores- creó La Polla Records (lue-
go sólo La Polla) en 1979 y grabó 
13 discos de estudio desde el ‘Sal-
ve’ de 1984 hasta ‘El último (el) de 
La Polla’ en 2003. Uno de los epi-
sodios claves de su historia acaeció 
con la muerte de Fernando ‘Fer-

nandito’ Murua en 2002 a causa de 
un ataque cardíaco. Sustituido por 
otro batería, la banda aún llegaría a 
publicar su último álbum antes de 
su disolución. Entonces fue cuando 
Evaristo fundó en 2004 Gatillazo, 
no sin antes dejar huella junto a los 
míticos RIP con dos formaciones de 
puro divertimento punk-rock: The 
Kagas, con el que publicaron ‘Nue-
vos héroes del rock’ y The Meas,  
con ‘Buscándose la vida’. Al frente 

de Gatillazo, formación que funcio-
na a la perfección, también ha te-
nido problemas con la ‘pasma’ por 
sus canciones en estos malos tiem-
pos de libertades menguantes. Pe-
ro muchos se preguntan, qué suce-
dería si La Polla Records regresara 
a los escenarios con sus proclamas 
tan claras, sinceras y descaradas 
como esa de “a cuenta de prome-
ter el reino de los cielos, algunos vi-
villos lo que están haciendo es su 
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