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Un Schumacher

a Alcarràs

L’heptacampió
Michael Schumacher
aquest any ja no
condueix un Fórmula
1, però acompanya
el seu fill, que
competeix en curses
de karts. El va portar
al partit del Barça de
diumenge i després
va viatjar a Zuera,
al circuit en què
competeix el seu fill
Mick dins del Mundial
oficiós de kàrting, el
WSK Euro Series. Però
l’any passat el fill de
Schumacher va córrer
al circuit d’Alcarràs
en les proves del
campionat català de
karts, igual que l’any
anterior, segons ha
confirmat la Federació
Catalana. Al circuit no
van arribar a saber-ho
perquè el fill de
Schumacher corre
amb una llicència en
què figura el cognom
de la mare, Betsch, i
per l’advertència del
pilot alemany que
es retiraria si li
feien fotos. Ara ja
l’acompanya el seu
pare, de qui deu
haver heretat el
talent i el geni.

ANNA SÀEZ || EL RETROVISOR

A
l’article d’avui, la testosterona
corre a raig. Som a la primave-
ra de 1913. LaVall Fosca enca-
ra no ha il·luminat Catalunya.

De fet, els dos visionaris que volen treu-
re llum de l’aigua es troben immersos en
una frenètica lluita per aconseguir-ho.
Emili Riu, a laTorre de Capdella, i l’en-
ginyer nord-americà Frederick Stark
Pearson, al Baix Segre i la Conca de
Tremp. Milers d’homes treballen en con-
dicions duríssimes per fer aquelles obres
faraòniques que ens han de portar al se-
gle XX catorze anys més tard que hi arri-
bés el calendari. Massa homes i massa
feina. “Un allistador dispara dos trets de
revòlver a l’enginyer encarregat de les
obres, Mr. Rabat.” La notícia és del dia
de Sant Josep d’ara fa cent anys. La lo-
calització, Utxesa, entreAitona i Torres
de Segre. Els diaris ho recullen en format
breu, sembla que aquella escena tan del
far west no era ni de bon tros d’impacte en aquell con-
text de campaments d’obrers improvisats a peu d’obra.
El pobre Mr. Rabat morirà l’endemà en un ignot hos-
pital lluny de casa seua. Del seu agressor no en trans-
cendeix la identitat, només el càrrec a les obres del Ca-
nal de Seròs: allistador. Una d’aquelles professions que

ja només existeixen al diccionari: la per-
sona que porta el control d’altes i baixes
d’una o més colles de jornalers. La Ca-
nadiense no es pot permetre de perdre
dos caps en un mateix dia, Riu ha agafat
embranzida a laTorre de Capdella i no
poden badar. Es mouen fils i abans que
s’acabi el mes s’instal·la aAitona la guàr-
dia civil “como prudente medida previ-
sora de cualquier contingencia en aten-
ción al gran número de obreros”. Ja hem
posat ordre al Baix Segre. Però a laVall
Fosca, els ànims també estan escalfats.
Han treballat tot l’hivern a més de
2.000 metres d’alçada. Costa tant de pu-
jar i baixar que doblen torn.Arriben ma-
tats. I els espera poc menjar, matalassos
que et balden i malalties escampant-se
com plagues bíbliques. Un dia de juny
van dir prou i els 4.000 obrers es van de-
clarar en vaga. Una vaga de les que no
es dissenyen en un despatx perquè els

sindicats facin un pols al govern de torn. No, una vaga
de les que t’ho jugues tot.Amb les obres aturades, tots
els treballadors van baixar de la muntanya. Una padri-
na d’Espui recordava l’escena: “Mai havia vist tants ho-
mes! Em va fer por i tot veure aquell prat ple d’homes.”
Se’n van sortir.

El seu ministeri pro-
mou la privatització
del Registre Civil, co-
sa que comportarà
pagar taxes ara gratuï-
tes com les de divor-
cis o matrimonis.

A. Ruiz-Gallardón

Aquest jutge ha per-
dut el pols amb el seu
homòleg que porta el
cas Gürtel, Pablo Ruz,
per la declaració de
l’extresorer del PP
Luis Bárcenas.

J.G. Bermúdez

President de la CAG,
que l’any passat va
crear 105 llocs de tre-
ball i va tancar l’exer-
cici amb un balanç
positiu de 38,4
milions.

Jaume Alsina

Aquest sociòleg i poli-
tòleg català, molt crí-
tic amb la política
econòmica actual, va
ser investit ahir doctor
honoris causa de la
Universitat de Lleida.

la imatge
deldia
Els farmacèutics

reclamen cobrar

Prop de 2.000
farmacèutics van
reclamar ahir davant de la
Generalitat el pagament
dels 270 milions d’euros
que els deu el Govern
pels medicaments
dispensats amb recepta.
El col·lectiu diu que viu
una situació d’asfíxia
econòmica insostenible.

ACN

Homes enunprat

Ara fa un segle,

entre Tremp i

la Pobla es

comptabilitzen

13 prostíbuls

Vicenç Navarro
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