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Encarahi ha classes

R
estauren el Palace. L’esplèndi-
da façana modernista contri-
buirà a embellir una altra
façana ja prou remarcable: la

façana fluvial de Lleida. Un grat im-
pacte visual per aquells que s’endin-
sen al rovell de la ciutat pel pont vell.

Recordo com si fos ara la transfor-
mació, deu fer uns 35 anys, de l’antic
hotel Palace en entitat bancària.A
l’àtic de l’edifici objecte d’una inter-
venció arquitectònica molt agosarada
per a l’època, funcionava una cafete-
ria àmplia, tranquil·la, verda i amb ín-
fules de luxe.Aquell curs jo havia tor-
nat de Barcelona per fer COU a l’ins-
titut que ara porta el nom de Màrius
Torres i freqüentava aquella cafeteria
amb algun company d’estudis, no
tant buscant el luxe com la tranquil·li-
tat. En aquell espai de calma, pel preu
d’un refresc que no devia ser mòdic
però tampoc prohibitiu, passàvem
llargues estones moltes tardes repas-
sant apunts o llegint algun llibre men-

tre es feia l’hora del cotxe de línia per
tornar al poble (més aviat textos re-
volucionaris, en el meu cas, signes
dels temps, però ara penso quina pèr-
dua de temps). Hi solia compartir
taula amb un noi de la Granadella,
Miquel Maria Gibert, que amb bon
criteri no estava tant per revolucions
com per bones proses. Persona repo-
sada, culta, de moltes lectures que li

han acabat fent profit, com demostra
aquesta novel·lassa titulada La vic-

tòria de la creu.
Gibert sempre em parlava amb ad-

miració d’un professor de literatura
que era molt més que un professor,

un guia de gustos estètics i primeres
provatures plumíferes, desvetllador
de vocacions lletraferides. Com que
jo havia caigut en l’error d’escollir
optatives de ciències, no havia pogut
gaudir d’aquell magisteri. Bastants
anys més tard he tingut la immensa
fortuna de conèixer, tractar i llegir
aquell professor mític, Jordi Pàmias.
Un poeta pur, serè, clar com el cel de
la seva Segarra natal, una passió
compartida.A través dels seus suc-
cessius volums he pogut aprendre
molt i fruir de la seva saviesa d’ho-
me senzill, d’una elegància íntima i
una sensibilitat lírica que mai no
m’han deixat indiferent.Ara cele-
brem els setanta anys d’un escriptor
enorme i un home estimat per to-
thom. Han passat tres dècades i mitja
des d’aquelles tardes del Palace, però
a mi encara em resta viva la recança
d’aquelles classes que em vaig perdre
i tracto de recuperar en els seus
poemes.

He tingut la immensa
fortuna de conèixer, tractar
i llegir aquell professor
mític, Jordi Pàmias
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El PP culmina una
setmana de despropò-
sits de propostes elec-
torals amb l’anunci
que prohibirà adoptar
als homosexuals
si guanya les elecci-
ons.

Mariano Rajoy

El director del Servei
Català de Trànsit l’en-
certa al donar a conèi-
xer les identitats dels
conductors temeraris
perquè la seua actua-
ció és un delicte com
qualsevol altre.

J.Pérez Moya

El fiscal en cap de
l’Audiència de Lleida
fa bé a reclamar més
control perquè es
compleixin condem-
nes com la de l’autor
del crim de Maials de
fa 20 anys.

Juan Boné

Milers de catalans van
visitar ahir el Palau de
la Música que dirigeix
per commemorar-ne el
centenari en una jor-
nada festiva de portes
obertes que va coordi-
nar Comediants.

PRIVAT

Fèlix Millet

Llegendes
populars
Expliquen que al
segle XIII el monestir
cistercenc de la
Bovera a Guimerà es
va quedar petit i, a
més, les monges es
queixaven que
estava massa
allunyat del poble.
Van construir el de
Vallsanta, a tocar
del municipi i que ara
es restaura. Però, ves
per on, la proximitat
al nucli urbà va
portar nous
problemes per algun
embolic amorós
entre religioses i
pagesos de la zona,
per la qual cosa es va
decidir tancar-lo.

Destrossacotxes
a Alpicat
Al preguntar-li a
l’alcalde d’Alpicat per
la kamikaze del seu
municipi intercep-
tada a més de 200
km/h, va dir que no
coneixia aquesta
conductora
temerària, però
recorda que al poble
hi havia una altra
Fittipaldi que va
destrossar diversos
cotxes i que, segons
sembla, s’ha
reformat.

l’ascensor

la imatge
DELDIA

Compra sostenible
al Sobirà
El consell comarcal del
Sobirà vol reduir les
tones de residus que
provoquen les bosses
dels comerços i per
incentivar-ne el desús ha
regalat 70 carros de la
compra fabricats amb
matèries reciclades, com
pancartes publicitàries. A
la foto, el grup de
compradors sostenibles.

ACN


