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I pàg. zz 
Els Jocs de Tòquio obren les primeres 
competicions abans de la inauguració 
amb protestes contra el racisme 

I pàg. 34 
El Saló del Llibre Infantil, que Mollerussa 
acollia des del 2002, deixarà de fer-se e 
després de dos edicions suspeses 
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omés quatre anys de 
presó per la mort a Horta 
de cinc bombers de Lleida 

Angeles Ribes es 
rebel·la contra la 
direcció de Cs al 
voler rellevar-la 
a la Paeria 
Arrirnadas proposava 
Burrel corn a portaveu 

El grup municipal de Ciutadans 
s'ha rebel·lat contra la direcció 
del partit després que els seus 
r~gidors es neguessin a cessar 
Angeles Ribes com a porta
veu a la Paeria per posar al seu 
lloc Maria Burrel, la segona a 
la llista de la formació taronja. 
L'ordre la va rebre la mateixa 
Ribes dimarts i la va sotmetre 
a votació del grup. 

Aten 'I Els dos piròmans confessos que van causar el tràgic incendi fa 
dotze anys s'han lliurat de més pena per la lentitud de la Justícia 

El TSJC r p la petició·per 
amp iar a mitja província el 
toc de queda fins al dia 30 

El sinistre es va saldar amb el 

ÉS NOTICIA I 3 

LLEIDA I S 

Els interins des de 
fa més de deu anys 
accediran a ptaça 
sense opositar 
El Govern central salva 
el decret in extremis al 
pactar amb ERC 

Afectarà un terç dels emple
ats de la Generalitat, cosa que 
a Lleida suposaria unes 5.500 
persones, sense comptar amb 
el personal al servei d'altres 
administracions. 

PANORAMA 116 
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Argimon considera que la 
cinquena onada (sisena a 
Ponent) comença a davallar 

Nou cribratge massiu per a 
jov s, avui a Ricard Viñes d 
les 19.00 a les 22.00 

Ratifiquen 3 anys de pena 
per intentar enverinar el 
seu marit amb natilles 

Un xòfer ebri 
destrossa un 
quiosc de l'ONCE 
al fugir de la 
Guàrdia Urbana 
La persecució per 
mitja ciutat va acabar 
quan el vehicle es va 
encastar a la caseta 
de Baró de Maials 
amb Rosa Parks 

LLEIDAI9 

LLEIDAI6· 7 COMARQUES 112 

CLIN ICAC HE LAI M PLANTO LO GlA 

DENTS 
FIXES EN 

[ P Visita i Estudi GRATIS 

LLEIDA BALAGUER MOLLERUSSA ALMACELLES 
973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 973 98 81 77 
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La tragèdia d'Horta de Sant Joan, de la qual ahir es van complir 12 anys i en què van morir cinc bombers lleidatans, 
s'ha saldat amb un polèmic acord judicial molt beneficiós per als dos piròmans. Podien ser condemnats a 20 anys de 
presó, però només en compliran 4 per la lentitud de la justícia, que ha estat considerada un atenuant molt qualificat. 

TRIBUNALS UNA RESOLUCIÓ POLÈMICA 

La lentitud de lajustída redueix 16 anys 
la condemna per la tragèdia d'Horta 
La mort de cinc bombers lleidatans se salda amb només 4 anys per als dos piròmans 
A. GUERRERO 
I TARRAGONA/LLEIDA I Quatre anys 
de presó. Aquesta és l'escassa 
condemna que compliran Lo
renzo Forner i Juan Antonio 
Paz , els dos piròmans confes
sos que van provocar l'incendi 
d'Horta de Sant Joan el 21 de 
juliol del2009 -ahir es van com
plir dotze anys-, en el qual van 
morir els bombers lleidatans Ra
mon Espinet, Jaume Arpa, Pau 
Costa, Jordi Moré i David Duai
gües i va resultar greument ferit 
Josep Pallàs, tots ells membres 
del Grup d'Actuacions Forestals 
(Graf) de Lleida. 

Els dos piròmans, per a qui 
la Fiscalia sol·licitava inicial
ment una condemna de vint 
anys de presó, s'han beneficiat 
de la lentitud de la justícia, amb 
una infinitat de demores en el 
procés, una dilació indeguda 
que ha estat considerada com 
un atenuant molt qualificat que 
permetrà als dos condemnats 
estalviar-se setze anys de presó, 
segons l 'acord judicial assolit 
ahir. Els dos piròmans hauran 
d'ingressar a la presó. 

L'acord de conformitat l' han 
assolit la Fiscalia, la Generalitat 
i les defenses i evitarà que se 
celebri un judici a l'Audiència 
de Tarragona en el qual, inici
alment, tant el Ministeri Públic 
com la Generalitat tenien pre
vist demanar vint anys de presó. 
Un acord que les famílies dels 
difunts - que es van retirar del 
procés després de ser indemnit
zades per la Generalitat- van 
titllar ahir de "ridícul" (vegeu 
el desglossament central). 

Forner serà condemnat a tres 
anys i nou mesos de presó i Paz, 
a quatre anys per un delicte d'in
cendi, cinc delictes d'homicidi 
imprudent i un delicte de lesions 
greus. Al primer se li ha aplicat 
un atenuant de confessió i als 
dos l'atenuant molt qualificat de 
dilacions indegudes. Aquestes 
penes, per la seua durada, en 
principi no es poden suspendre i 
els condemnats hauran de com
plir-les a la presó. Tots dos van 
ser enxampats gràcies a unes 
fotografies que ells mateixos 
es van fer mentre provocaven 
el foc 

A més, han de fer front - en
cara que és molt improbable 
que ho facin- a uns 9 milions 
d'euros en indemnitzacions que 
inclouen el cost de l 'operatiu, 
les reclamacions d'agricultors i 
el que van pagar assegurances 
i Generalitat a les famílies dels 
bombers morts. 

RECORD PER ALS DESAPAREGUTS 

Ahir es van 
complir dotze 
anys del sinistre 
• David Duaigües, Jordi 
Moré, Ramon Espinet, Jau
me Arpa i Pau Costa van 
morir el 21 de juliol del 
2009 al quedar atrapats 
per les flames en l'incendi 
d'Horta de Sant Joan. Josep 
Pallàs va ser l'únic super
vivent. El gener del2010, 
la jutge de Gandesa va or
denar la detenció de dos 
presumptes piròmans, que 
mesos després van quedar 
en llibertat amb càrrecs. El 
juliol del2013, la justícia 
va exculpar la Generalitat 
a l'eximir de qualsevol res
ponsabilitat el cap del dis
positiu de l'incendi XDelta 
0), Carles Font. La Gene
ralitat va assumir la culpa i 
va indemnitzar les famílies. 
Diversos parcs, com el de 
Lleida -a la imatge-, van 
recordar ahir la tragèdia. 

"Són penes ridícules i clarament insuficients" 
PauSimarro 
ADVOCAT DE VfCTIMES 

• Pau Simarro, advocat de di
verses famílies dels bombers 
morts, va valorar ahir l'acord 
i va assegurar que "les penes 
són ridícules i clarament in
suficients pels greus delictes 

comesos, entre aquests cinc 
homicidis imprudents, mal
grat la qual cosa ara es tanca
rà definitivament l'assumpte 
i es podrà finalitzar el dol". 
En aquest sentit, el lletrat va 
lamentar que "el dolor de les 
famílies es mantindrà perquè, 
malgrat que tot ha acabat amb 
una indemnització econòmica 
l'any 2014, pagant als perju-

Juan Antonio Paz serà condemnat a quatre anys de presó. 

dícats el que la llei estableix, i 
una conformitat a¡pb els acu
sats, que finalment aniran a 
la presó, la Generalitat no ha 
volgut arribar al fons de l'as
sumpte". S'ha de recordar que 
les famílies es van retirar del 
procés penal després de l'acord 
amb la Generalitat. Simarro 
va afegir que "no s'ha sabut 
del cert què va ser el que re-

NOU MILIONS 

Han de fer front a una 
indemnització d'uns 9 
milions, però és molt 
improbable que la paguin 

En el seu moment , el jutge de 
Gandesa que va investigar el 
cas va demanar als dos acusats 
que presentessin una fiança de 
8,2 milions d'euros. Segons la 
interlocutòria, "els danys oca
sionats han estat valorats en 5,9 
milions d'euros" i es correspo
nen a danys agrícoles (858.000 
euros), els costos d'extinció del 
foc pels Bombers (3,4 milions) i 

alment va passar a les mun
tanyes d'Horta. A més, els 
comandaments responsables 
del desastre han continuat la 
seua carrera sense que ningú 
els hagi retret res ni sancio
nat, al contrari, han ascendit i 
continuen al cos de Bombers". 
Dotze anys després, la causa 
es tanca però les ferides con
tinuen obertes. 

els ministeris de Defensa i Medi 
Ambient (919.000 euros), entre 
altres. La demora judicial s'ha 
degut en bona part a la defensa 
dels dos piròmans, que va pre
sentar molts re<mrsos. 

Així, per exemple, el2017 el 
Tribunal Suprem els va donar 
la raó i va concedir que aquests 
fossin jutjats per un jurat. L'alt 
tribunal va anuHar una deci
sió contrària de l'Audiència de 
Ta rragona. Aquest tribunal 
va acceptar l'arxivament de la 
causa contra Carles Font, el co
mandament durant l'extinció, al 
considerar que no era respon
sable penal de la mort dels cinc 
bombers. Aquest acord tancarà 
el cas definitivament. 

cfarre
Resaltado



SEGRE 
Dijous, 22 de juliol del 2021 

INICIATIVES AGRICULTURA 

El comitè organitzador de Datagri a la Diputació. 

Fòrum de la digitalització 
del sector agroalimentari 
I LLEIDA I Lleida acollirà el25 
i 26 de novembre la quar
ta edició del fòrum Datagri 
2021, de referència al sud 
d'Europa sobre transforma
ció digital en el sector agro
alimentari. Se celebrarà a la 
Llotja i a ETSEA i comptarà 
amb ponències d'experts i 
casos d'èxit internacional, 
a banda de demostracions 
en camp amb solucions in
novadores relacionades amb 
la inteHigència artificial, big 
data, internet i connexions 
via satèHit. 

El president de la Dipu
tació, Joan Talarn, va rebre 
ahir els membres del comitè 
organitzador com la Coor
dinadora d'Organitzacions 
d'Agricultors i Ramaders, co
operatives agroalimentàries 
d'Espanya, Hispatec i l'ET
SIAM de la Universitat de 
Còrdova, entre d'altres, que 
van destacar la qualitat tèc
nica de la proposta d'aques
ta edició i el gran potencial 
agroalimentari de Lleida. Els 
organitzadors també van vi
sitar la Paeria. 

Josep Rull presenta el seu llibre a Balaguer 
I BALAGUER I L'exconseller Josep Rull va presentar ahir a Bala
guer el seu 1 dia d'octubre i 2 poemes. També va visitar el 
lloc on es va gravar l'anunci del referèndum d'independència 
de l'l-O, a la línia de la Pobla a Sant Llorenç de Montgai. 

La navegació per Mont-rebei es tancarà cinc dies 
I AGER I Les obres del camí del congost de Mont-rebei obliguen 
a tancar la navegabilitat per la Noguera Ribagorçana, en el 
tram del congost, entre el26 i el30 de juliol. Malgrat això, 
sí que es podrà navegar fins a la zona de Finestres. 

Ecologistes insten a ampliar la moratòria a granges 
I LLEIDA I Greenpeace va aplaudir ahir la moratòria de 4 anys 
més a noves granges en 68 municipis catalans, 7 dels quals 
de Lleida, per excés de nitrats (vegeu SEGRE d'ahir). No 
obstant, va demanar que això s'apliqui a tot Catalunya per 
evitar que altres localitats arribin a la mateixa situació. 

Una empresa de Balaguer fabrica mascaretes FFP2 
I BALAGUER I El subdelegat del Govern, José Crespín, va in
augurar ahir les noves instaHacions de Green Eco Line SL 
de Balaguer, destinades a la fabricació de màscares FFP2. 

COMARQUES I 11 I 

AGRICULTURA PROMOCIÓ 

Alimentar corders o collir 
safrà, redams turístics 
Activitats tot l'any en 21 explotacions agrícqles i ramaderes de 
Lleida li n el mai e de la · n ... ciatlva 'Benvinguts a Pagès' 

X.R. 
I LLEIDA I Un total de 21 explota
cions agrícoles i ramaderes de 
les comarques de Lleida oferei
xen activitats tot l'any. Es trac
ta d'experiències turístiques en 
el marc de la iniciativa Ben
vinguts a Pagès, que impulsa 
Prodeca (empresa pública de 
la Generalitat). Fins a l'actua
litat només se celebrava un cap 
de setmana i ara també s'han 
programat activitats durant la 
resta de l'any en algunes de les 
empreses. 

En concret, participen en 
aquest projecte 5 explotacions 
del Segrià, 4 de la Segarra, 4 de 
la Noguera, 3 de les Garrigues, 
2 del Pallars Jussà, 1 de l'Alta 
Ribagorça, 1 de l'Urgell i 1 de 
l'Alt Urgell. Per exemple, els 
visitants poden participar en 
el procés de recoHecció del sa
frà al Jussà o donar el biberó a 
corders a les Garrigues. 

Ramon Sentmartí, director 
gerent de Prodeca, va expli
car que "responem a una de
manda del sector que, a través 
d'aquestes visita de pagament, 
podrà obrir una nova via de 
negoci amb unes estades de 
primer nivell, que en alguns 
casos incorporen degustacions 
de productes". 

Aquestes activitats ja es po
den reservar al web totlany. 
benvingutsapages.cat. En el 
conjunt de Catalunya hi ha un 
centenar d'explotacions que 

SEGRE 

Imatge d'una activitat del 'Benvinguts a Pagès' del2019. 

PER COMARQUES 

Amb empreses del Segrià, 
Segarra, Jussà, Noguera, 
Urgell, Garrigues, 
Ribagorça i Alt Urgell 

participen en aquesta iniciati
va, oferint experiències turís
tiques de qualitat per fomentar 
la venda de proximitat, la re
valorització de la pagesia i el 
producte local. 

D'altra banda, els pròxims 2 i 
3 d'octubre se celebrarà la festa 
Benvinguts a Pagès, que l'any 
passat no es va poder organit-

zar a causa de la pandèmia. La 
principal novetat d'aquesta edi
ció serà l'obligatorietat de fer 
reserva prèvia per assistir a les 
activitats. "Els pagesos estan 
responent amb entusiasme i 
illusió, tenen ganes d'obrir les 
portes de casa seua i explicar a 
la ciutadania el seu dia a dia", 
va dir Sentmartí. 

S'ha de recordar que en les 
cinc edicions que s'han cele
brat de la festa més de 100.000 
persones han visitat les prop de 
800 explotacions, 930 allotja
ment i més de 750 restaurants 
de tot Catalunya que han par
ticipat en la iniciativa fins al 
moment. 

INSTITUCIONS ORGANISMES 

El personal de Globalleida s'instal·la a les dependències de la Diputació 
I LLEIDA! El president de la Dipu
tació, Joan Talarn, va visitar 
ahir el personal de GlobaLleida 
a les noves dependències de 
l'entitat, que estan ubicades a 

l'edifici de la corporació pro
vincial de la rambla Ferran, 
després del procés de refun
dació de l'entitat en el Patronat 
de Promoció Econòmica com 

un nou instrument al servei de 
la transformació econòmica de 
Lleida, que respon a les noves 
necessitats de la pandèmia de 
Covid-19. 
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Ciència. Entrevista al divulgador científic 
Marc Boada sobre l'arribada a la Lluna. 

Política cultural. Mollerussa deixarà de 
ser la seu del Saló del Llibre Infantil. 
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INICIATIVES INFRAESTRUCTURES 

Setge als esllavissaments 
El barranc d'Erill, inclòs en el projecte europeu Phusicos, un estudi que busca reduir el risc 
d'allaus per pluges intenses li La intervenció es prolongarà fins a l'abril del2023 

ACN/REDACCIÓ 
llA VALL DE BO[ I El barranc d'Erill 
ha estat seleccionat com a espai 
d'estudi en el projecte europeu 
Phusicos per reduir el risc de 
despreniments durant avingu
des o pluges intenses que po
den afectar Erillla Vall, nucli 
agregat de la Vall de Boí. Es 
tracta d'un projecte "ambici
ós" d'investigació que pJ::etén 
corregir els problemes d'erosió 
del terreny i de corrents d'ar
rossegament que poden arribar 
en forma de devessalls a aquest 
poble, tal com es va documentar 
al segle XX. 

La intervenció, finançada per 
la Unió Europea amb 357.000 
euros en el marc del programa 
Horizonte2020, començarà 
aquest mateix any i culminarà 
l'abril del2023. 

L'alcaldessa de la Vall de Boí, 
Sònia Bruguera, va destacar 
ahir, durant l'acte de presen
tació, la importància d'aquesta 

- iniciativa "per intentar reduir 
el risc d'esllavissades" en la na
turalesa i al poble d'Erill, situat 
a molt pocs metres del barranc. 
També es preveu divulgar els 
coneixements que s'extreguin 
d'aquest estudi entre els veïns i 
tècnics locals per potenciar solu
cions sostenibles en combinació 
amb mesures de correcció hi
drològica o "tècniques dures", 
constituïdes bàsicament amb 
formigó. 

El projecte d'Erill ha estat se
leccionat juntament amb tres 
més (dos de França i un d'Aragó) 
al tractar-se d'una petita con
ca poc intervinguda per l'ésser 

PROPOSTES 

El projecte inclou mesures 
per limitar l'erosió del 
terreny i minimitzar 
l'energia dels rierols 

humà i amb molta informació i 
documentació tècnica prèvia, 
gràcies a estudis duts a terme 
des de l'any 2007. 

D'altra banda, els experts han 
considerat aquesta zona com 
un laboratori a l'aire lliure per 
poder monitorar determinats 
cc-mportaments del terreny, 
abans, durant i després de la 
intervenció i aplicació d'aques
tes tècniques "verdes", amb una 
combinació de vegetació per li
mitar l'erosió i construccions 
de fusta local per minimitzar 
l'energia dels rierols. 

Foto de familia dels impulsors i participants en el projecte Phusicos, durant la presentació ahir al barranc d'Erill. 

Arriba un pic de canícula extr-ema 
Les comarques lleidatanes van viure ahir una nova jornada d'altes temperatures, 
amb Gimenells com el municipi més calorós a l'assolir els 38,3 graus 

Ja ha arribat oficialment un 
nou episodi de temperatures 
extremes a les comarques llei
datanes. Encara que des de 
principis de setmana els ter
mòmetres no han donat tre
va, ahir va començar un pic 
de calor que té previst el seu 
clímax demà divendres, quan 
es podrien assolir els 40 graus 
a Ponent, segons el Servei Me
teorològic de Catalunya. 

Gimenells va ser ahir el 
municipi lleidatà més calo
rós, amb una màxima de 38,3 
graus a primera hora de la tar
da. La calor sufocant també 
va causar estralls a Alfarràs 
i Solsona, on es van arribar 
a registrar 38,1 i 38 graus, 
respectivament. 

El rànquing de màximes 
catalanes, que va estar lide
rat per la barcelonina Artés 
amb 38,5 graus, el van comple-

Una parella es protegeix del sol amb un paraigua a Lleida. 

tar ahir Seròs (37,8°), Tremp 
(37,8°), Alcarràs i Lleida, totes 
dos amb 37,7 graus. L'alerta 
groga per la calor es mantindrà 
avui al Segrià, la Noguera, la 

Segarra, el Pla d'Urgell, l'Ur
gell i les Garrigues. Protecció 
Civil també ha activat el nivell 
3 del Pla Alfa davant de l'ele
vat risc d'incendis forestals. 

TEMPERATURES 

LOCALITAT oC 

Gimenells 38,3 

Bai domar 37,8 

lleida 37,7 

Oliola 37,1 

Albesa 36,9 

les Borges 36.8 

Alguaire 36,7 

Golmés 35,9 

La Pobla 35,9 

Camarasa 35,4 

la Seu 33,8 

Sort 33,8 
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I 34 I GUIA Cultura 
POLfTICA CULTURAL LECTURA 

Final del Saló del Llibre Infantil, 
des del2002 a Mollerussa 
Després de dos anys suspès, anuncien la cancel·lació de futures edicions 

REDACCIÓ 
I MOLLERUSSA! L'any passat, el Sa
ló del Llibre Infantil i Juvenil 
de Catalunya no va poder ce
lebrar-se per la pandèmia, en 
ple confinament domiciliari, i 
aquest 2021 finalment s'ha de
cidit anunciar la canceHació de
finitiva d'aquest certamen que 
va nàixer el1984 i se celebrava 
a Mollerussa des del2002. En 
un comunicaf; l'ajuntament de la 
capital del Pla d'Urgell i el Con
sell Català del Llibre Infantil i 
Juvenil, que va impulsar aques
ta mostra anual de literatura per 
a petits i joves, van assenyalar 
ahir que han decidit "no recupe
rar aquesta activitat emblemàti
ca", i "explorar noves fórmules 
per continuar treballant per a la 
promoció de la lectura i el llibre 
infantil i juvenil". En aquest sen
tit, el consistori està estudiant 
"noves maneres de continuar 
impulsant la lectura entre els 
nens i joves que complemen
tin les accions de Mollerussa 
Municipi Lector, programa de 
motivació a la lectura que fun
ciona amb èxit a la ciutat des 
del2008". 

Per la seua part, el Consell 
Català del Llibre Infantil i Ju
venil treballa ja en "noves fór
mules per impulsar la presència 
i la difusió de la literatura in
fantil i juvenil catalana a tot el 
país". En el comunicat conjunt, 
"les dos entitats celebren tots 
aquests anys d'acció compar
tida que els han permès acom
panyar la formació de milers 

I,T ANNA RUIZ MESTRES 

Una vista del Saló del Llibre Infantil al Teatre de L'Amistat el2019, l'última edició celebrada. 

de nens i joves lectors, amb la 
convicció que el camí obert amb 
el Saló continuarà amb noves 
iniciatives". 

Més de 35 anys d'història 
El Consell Català del Lli

bre Infantil i Juvenil, creat el 
1984, va decidir aquell mateix 
any celebrar una setmana lite
rària dedicada a aquest sector 
de lectors. La Casa de l'Ardi
aca de Barcelona es va omplir 

aquell any de llibres per a nens 
i joves. L'èxit va traslladar el 
certamen a l'any següent i fins 
al1993 al Saló del Tinell de la 
capital catalana. El 1994, la 
Setmana es va transformar en 
Saló i es va instaHar a les Cot
xeres de Sants fins al1996. A 
partir del1997, el certamen es 
va descentralitzar i va passar 
per Girona i Reus, entre altres 
punts. El 2001, la Setmana es 
va repartir per biblioteques ca-

talanes, entre les quals dotze 
de localitats de Ponent. Final
ment, el 2002, l'ajuntament de 
Mollerussa es va sumar a l'orga
nització per acollir la 19 edició 
de l'esdeveniment, en aquella 
ocasió als pavellons firals. L'èxit 
de la convocatòria, amb més de 
9.000 visitants, va contribuir al 
canvi de seu -l'any següent ja es 
va traslladar a L'Amistat- i a la 
continuïtat del Saló del Llibre 
fins fa dos anys. 

.. 

tCDeus sive natura" (Spinoza) 
El filòsof panteista per ex

ceHència, Spinoza, amb el 
permís d'Heràclit, ens diu 

que Déu és en la natura. En el 
darrer poemari de Tònia Tor
relles (Vilanova de Segrià) he 
d'afirmar que aquest esperit de 
Spinoza amara el llibre. 

Si llegiu atentament veureu 
com es fa present en la seva alta 
poètica, i també en els colors, 
en els ocells, alguns de propers 
com les orenetes i d'altres amb 
una càrrega simbòlica impor
tant com l'albatros, que ens evo
ca Baudelaire, en els dos-cents 
anys del seu naixement. Però de 
manera especial ho observem 
en les flors que van tenyint el 
llibre d'una força cromàtica que 
sembla que estiguis contemplant 
un quadre de Van Gogh quan 
pintava a la Provença. 

En mig d'aquest paisatge, la 
veu poètica ressona com un cant 

d'una sibil·la que ens ofereix una 
mirada molt personal al pas del 
temps i a les estacions de l'any. 
Aquí hi trobareu dicotomies 
com la nit i el dia, el sol i la lluna, 
que ens acosten l'imaginari grec 
que també ressegueix el llibre. 
El lector atent hi veurà la força 
del món apoHini i el dionisíac, 
el seny i la rauxa, la força del 
masculí i el femení. No hi ha res 
gratuït al seu llibre. 

Voldria fer una digressió ar
ran dels símbols que utilitza per-
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què n'hi ha un que no és habitu
al en lírica, la sabata. Aquesta 
és arrelament i força, és símbol 
de la supervivència humana, és 
mitologia en les sabates alades 
d'Hermès, missatger dels déus, 
però també és literatura en la 
Ventafocs, el gat amb botes, en 
la màgia dels germans Grimm, i 
per a la Tònia Torrelles són dan
sa, arrelament, força, i trepitgen 
fort en els missatges de vida que 
es desprenen dels seus versos. 

Els temes eterns de la vida 
humana també formen part 
d'aquest corpus poètic com ara 
el pas del temps, que es reflec
teix en les estacions de l'any, 
l'amor, l'enyorament, la força 
del somriure, i elements com el 
mar: " ... pentina'm les onades 
perilloses ... ", l'albada, el vent, 
que dona un to inquietant en 
els versos. 

No només això és la poesia 

de la Tònia Torrelles, sinó que 
també ens cal dir que es tenyeix 
d'una profunda espiritualitat 
que, com un fil discret i suau, 
va teixint l'obra. 

La visió de l'ànima de Pla
tó es debat en els seus versos, 
i aquesta espiritualitat s'em
podera de manera especial en 
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CONGRÉS 

Acord per a la 
col·lecció d'art 
Carmen Thyssen 
I MADRID I El ple del Congrés 
va convalidar ahir el reial de
cret que autoritza el Govern 
espanyol a firmar l'acord de 
lloguer amb Carmen Thys
sen per la seua coHecció de 
329 obres d'art, per una du
rada de quinze anys i un im
port de 6,5 M€ anuals, i que 
inclou també el retorn des 
d'Andorra del quadre Mata 
Mua. La icònica pintura de 
Gauguin va sortir del museu 
Thyssen el2020 durant l'es
tat d'alarma, juntament amb 
tres quadres més, i va obrir 
una de les crisis més greus 
entre el Govern espanyol i 
la baronessa, ara segellada. 

NOVEL·LES 

Fonoll reedita 
Concepció 
Maluquer 
I JUNEDA I L'editorial de Juneda 
Fonoll ha reeditat una novel
la del1967 de la lleidatana 
Concepció G. Maluquer, Ai
gua tèrbola, publicada en 
el seu dia per Alfaguara i 
ara amb un pròleg de Maria 
Barbal. Es tracta del nou tí
tol de la coHecció Biblioteca 
Global, que inclou la recu
peració d'autors de Ponent. 
Aigua tèrbola, el retrat d'una 
família burgesa de postguer
ra que fa el joc al poder, està 
considerada la novel·la més 
madura i tècnicament més 
ambiciosa de Maluquer (Sa
làs de Pallars, 1914- Barce
lona, 2004). 

críticadellibres 
la figura de l'arbre, símbol del 
transcendent. L'arbre esdevé 
unió entre el món material, amb 
el seu arrelament, i el món es
piritual, amb la seva esveltesa 
branques amunt, juntament 
però amb la protecció de la seva 
capçada i amb l'imaginari màgic 
del bosc, que pot ser bellíssim i 
a la vegada inquietant, màgic, 
esotèric. Arbres com la mimosa, 
l'ametller, amb les seves flors 
poderoses: "ja he vist l'esclat de 
neu dels ametllers ... ", o bé: " .. .i 
aquell sol perfumat de mimo
sa ... " completen la simbologia 
del paisatge. 

En fi, una literatura que beu 
de grans panteistes com Rilke i 
Wordsworth, o de més propers
com Pàmias i Maragall. És un 
poemari de lectura imprescin
dible, però atenta, perquè si no 
us perdreu el missatge ocult en 
els versos. Una poètica alta, dig
na, tendra, senzilla, delicada, 
quotidiana, espiritual, lírica i 
altament compromesa amb la 
pròpia vida. 


