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La penitència del
carrer Cavallers
Molts dels
manifestants que
van recórrer part del
centre de Lleida ahir
durant la tarda, en
la Marxa per la
Independència, es
notava que no són
assidus visitants a
la nostra capital.
En primer lloc, a la
sortida dels Camps
Elisis, elogiaven la
postal que els oferia
la ciutat des del
Pont Vell i amb la
Seu Vella com a
protagonista.
Però la sorpresa
arribava després,
amb la pujada de
Cavallers, que, amb
l’ajuda dels més de 30
graus d’aquella hora,
es va convertir en un
autèntic suplici que
semblava que no
s’acabava mai. I per a
més inri, a l’arribar
a l’esplanada de la
Seu Vella era tota
una odissea poder
comprar un tiquet
per bescanviar-lo per
begudes davant de
l’allau d’assedegats
visitants que
s’amuntegaven
a la taquilla.
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Biscarbó és un poblet del port del
Cantó, a 1.500 metres d’altitud i
sense cap veí permanent. Fins fa
cosa de mig segle, hi havia sis ca-

ses habitades i molta vida. Un petit món
perdut i un temps periclitat que podem
reviure ara de la mà de Maleïda terboli-
na, de Josep Mitjana, editat per Pagès,
recull de vivències personals i familiars
escrit amb gràcia descriptiva i minucio-
sitat detallista (la literatura són els de-
talls), servint-se d’un registre dialectal
que reivindica localismes deliciosos com
agaliu, potxó, trebulosi, paparnear, nyau-
pir, esforrubiar, arrillar, escabotar, esco-
rrumflar, esbaiolar-se o fer rota, que els
aranesos denominen fer ruta, i que con-
sisteix a obrir-se pas amb pales entremig
d’un bon tou de neu.

Mitjana tracta el passat en aquella co-
munitat minúscula d’alta muntanya amb
un distanciament irònic, evitant lamen-
tacions i victimismes, fins al punt que de vegades la ter-
bolina o trebolina –un ventot glaçat que fueteja aquells
enlairats paratges– sembla més aviat beneïda. No ens
trobem davant d’un llibre cru, planyívol o ressentit, si-
nó tendre, nostàlgic i evocador. Que vessa material li-
terari de primera: només els avantpassats, tan novel·lís-

tics, ja donarien per confegir unes quan-
tes sagues.

Justament la relació familiar d’aquest
biscarbolí establert a Lleida amb la part
francesa de la parentela –predestinat a
casar-se amb una professora de francès,
i excel·lent intèrpret d’acordió com ell
mateix– proporciona dues anècdotes ben
divertides. El pare de l’autor anava cada
any a la verema a l’altre costat de fron-
tera. De tornada, li explicava al seu fill
que havia estat en un establiment de Per-
pinyà conegut com aAux Dames de Fran-
ce. El petit Josep va estar sempre con-
vençut que es tractava d’un“antre de per-
dició”, fins que va descobrir personal-
ment, molts anys més tard, que era el nom
d’uns coneguts grans magatzems.

La segona anècdota fa referència a la
cosina de París, una noia força atractiva
d’uns trenta anys, divorciada, treballado-
ra de la Renault, que anava a passar els

estius a Biscarbó i tenia el saludable costum de prendre
el sol tota nua al porxo de l’era. No cal dir la revolució
que allò suposava per a un vilaró mig perdut que fins
cap a 1950 no va veure com hi arribaven la llum i la ca-
rretera, i on el mitjà de transport habitual era el camió
de la llet, que tardava cinc hores per arribar a la Seu.

Les gestions de l’envi-
at especial de l’ONU
per Síria estan servint
de poc a l’hora de pa-
cificar la zona, on ahir
hi va haver almenys
30 morts.

Kofi Annan

L’Assemblea Nacional
Catalana, que presi-
deix, va demostrar un
notable poder de con-
vocatòria en l’inici a
Lleida de la Marxa
per la Independència.

Carme Forcadell

El pilot de Cervera
continua la seua ratxa
imparable i ahir, al
Gran Premi d’Holan-
da, va aconseguir la
tercera victòria de la
temporada.

Marc Màrquez

És l’alcalde de la Tor-
re de Cabdella, que
ahir va inaugurar la
temporada estival del
telefèric de l’estany
Gento, amb més de
400 viatgers.

la imatge
deldia
Xoca ambunbus
i es dóna a la fuga
Un conductor va fugir a
peu després d’abandonar
el seu vehicle, amb què es
va encastar contra un au-
tobús urbà a l’avinguda de
Francesc Macià de Lleida
poc abans del migdia. El
xòfer va ser identificat. A
la tarda, un altre autobús
es va veure implicat en
un segon accident.

E.H.

LesdamesdeFrança

Josep M. Dalmau
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‘Maleïda terbolina’,
de Josep Mitjana,
és un llibre tendre,
nostàlgic i evocador.
Que vessa material
literari de primera

Rosendo Manrique
Resaltado


