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“El Palanca ha volgut vendre
una imatge de ‘cowboy’ solitari”

Núria Comes
❘ EMPRESÀRIA I ESCRIPTORA ❘

La pallaresa Núria Comes acaba de publicar ‘L’home de Tor’, un llibre que repassa la figura de Jordi Riba
i la història dels copropietaris d’una muntanya capaç de provocar conflictes i fins i tot crims brutals

NÚRIA COMES

J. B.
Núria Comes (Sort, 1969) s’es-
trena en el camp literari amb el
llibre L’home deTor (Pagès Edi-
tors), una crònica d’un dels ra-
cons més amagats del Pirineu que
en les últimes dècades s’ha fet
desgraciadament popular pels
enfrontaments mortals i la llui-
ta judicial per la propietat de la
muntanya de Tor. En aquesta
obra, Comes repassa la història
de la muntanya i diferents epi-
sodis vitals d’un dels protagonis-
tes d’aquest litigi, Jordi Riba, el
Palanca.
De què coneix el Palanca?
Des de petita, sempre n’havia
sentit a parlar, sobretot des de
les primeres morts aTor, el 1980,
però no el vaig conèixer en per-
sona fins que fa uns anys em vaig
introduir al món del cavall i vaig
coincidir amb ell en fires rama-
deres. Llavors mai vaig pensar
que acabaria escrivint un llibre
sobre ell.
Quan se li va ocórrer aquesta
idea?
Un dia, fa tres anys, va entrar a
l’oficina de la família perquè
l’ajudés amb un escrit oficial.Va
començar a explicar-me aventu-
res de les seues i, a partir d’aquell
dia, em va visitar de forma peri-
òdica per anar explicant-me co-

ses. El resultat va ser un docu-
ment que es remuntava anys en-
rere en la seua vida. Em va sem-
blar que seria una llàstima que
tot aquell material no s’aprofi-

tés i vaig començar el llibre.
A ell li va agradar que escrigués
sobre la seua vida?
Al principi s’ho va prendre una
mica com de broma. Quan li vaig
ensenyar el primer capítol del
llibre, una descripció sobre la se-
ua persona, llavors li va fer grà-
cia la idea. I va ser quan va co-
mençar a explicar-me més coses
sobre la seua vida. La idea inici-
al era escriure la seua biografia,
però hi havia moltes coses que

«Malgrat la seua
imatge rústica, el
Palanca és una
persona molt culta»

«Al principi s’ho va
prendre a broma, però
després la idea del
llibre li va fer gràcia»

el Palanca no volia que sortissin
publicades.
El més polèmic, doncs, s’ha que-
dat al tinter?
No, no, vull dir que el Palanca hi
ha moltes coses que les hi has
d’arrencar. No exterioritza els
seus sentiments. Sobretot, no li
agrada gens parlar de la seua in-
fantesa i joventut.
Per què té la fama de ser el do-
lent de la pel·lícula?
Crec que és la imatge que ell ma-
teix ha volgut vendre, com la
d’un paio valent, un cowboy so-
litari.
Què és elmés sorprenent del Pa-
lanca?
Doncs que, malgrat la seua imat-
ge rústica, es tracta d’una perso-
na molt culta, que li agrada lle-
gir, que compra cada dia el dia-
ri i que està informat de tot. Pen-
sa molt les coses; és molt més in-
tel·ligent del que sembla.
Se sent perseguit per la justícia?
Ell creu de veritat que el perse-
gueixen. I, a vegades, quan té
la raó, la premsa no ha estat tan
efusiva amb ell com quan ha
muntat els seus numerets.
Acatarà les sentències sobre la
muntanya de Tor?
Crec que lluitarà fins al final pels
seus drets i estic convençuda que
mai hi acabarà d’estar conforme.

El Museu del Rock obrirà
el 31 de març a Barcelona

MÚSICA PROJECTES

EUROPA PRESS
❘ BARCELONA ❘ El Museu del Rock,
el primer d’Europa d’aquesta te-
màtica, obrirà les portes el 31
de març al recinte LasArenas de
Barcelona i comptarà amb sales
dedicades exclusivament als Be-
atles, els Rolling Stones i el rock
nacional, segons va confirmar
l’impulsor del projecte, JordiTar-
dà. El museu tindrà zones dedi-
cades a les dècades del rock, ex-

posicions temporals i una sala
de concerts.“S’hi podran veure
documents inèdits, com una en-
trada dels Rolling firmada per
tot el grup i una guitarra de Len-
non”, va explicarTardà. L’ober-
tura del museu s’ha retardat per-
què les obres per transformar la
plaça de toros en un centre co-
mercial van estar aturades uns
mesos a causa del canvi d’ope-
rador.


