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J. BALLABRIGA
❘ LLEIDA ❘ L’investigador i aficionat
a la història Josep Pla Blanch,
de Balaguer, va publicar el 1999
el llibre Avions alemanys cai-
guts al Pallars durant la Segona
Guerra Mundial —que l’edito-
rial Garsineu va reeditar l’any
passat—, en què després d’anys
de recerca va descriure i va lo-
calitzar un primer avió de guer-
ra nazi que va caure el 1943 a
Aigüestortes, a Espot, i un se-
gon aparell, un any després, a
Enviny. En aquest cas, només es
van trobar les restes mig calci-
nades d’un pilot, que mai ha po-
gut ser identificat. El cineasta ar-
gentí Laureano Clavero, esta-
blert a Catalunya des de l’any
2000, acaba de finalitzar el ro-
datge d’un documental d’uns 30
minuts de durada basat en
aquests dos episodis que la gent
gran de la zona encara recor-
da.Aquest migmetratge, que es
titularà Ombres, inclou entre-
vistes amb l’investigador de Ba-
laguer i amb veïns que aporten
detalls d’aquells fets de fa setan-
ta anys, quan ells només eren
uns nens.

El film, que està previst que
s’estreni a començaments del
2014, també recrea el descobri-
ment de les restes per part de
l’investigador de Balaguer i l’ac-
cident dels pilots d’aquells avi-
ons, interpretats per actors. El
documental també visita el ce-
mentiri de Cuacos de Yuste, a
Extremadura, on hi ha enterrats
pilots alemanys caiguts a Espa-
nya durant la guerra i on es va
traslladar el 1982 el cadàver del
tripulant de l’avió d’Enviny, que
figura com a “soldat descone-
gut”.

“Ens agradaria fer la presen-
tació oficial del film al gener a
Sort i després explotarem el do-
cumental, que se subtitularà al
castellà, l’anglès i l’alemany, per
festivals internacionals de cine”,
va explicar Clavero.

Avions nazis al Pirineu de Lleida
Roden un documental sobre dos aparells alemanys que van caure al Pallars Sobirà durant la II
Guerra Mundial || Basat en el llibre del lleidatà Josep Pla, el film s’estrenarà a principis del 2014
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Model del Junker 88 similar al
que es va accidentar a Enviny.

Rodatge a Espot i fotos del 1944 de l’avió de guerra que va caure a Enviny.

LAUREANO CLAVERO

Director argentí
establert faanys
aCalafell
■ Laureano Clavero va
néixer a Buenos Aires fa
32 anys, encara que viu a
Catalunya des de l’any
2000. Es va estrenar el
2009 amb un curt i el 2010
es va traslladar a l’Argen-
tina durant dos anys per
rodar el documental 1.533
kilómetros hasta casa, so-
bre excombatents argen-
tins a la Guerra de les Mal-
vines, amb el qual ha acon-
seguit diversos premis en
festivals internacionals.

Laureano Clavero.


