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Troben una
necròpoli de fa
6.400 anys

ARQUEOLOGIA

❘ BEGUES ❘ Un equip d’arqueò-
legs de Barcelona, en el qual
participa la Universitat de
Lleida, ha trobat a la cova de
Can Sadurní, a Begues, qua-
tre esquelets humans de fa
6.400 anys, inhumats segons
un ritu funerari fins ara inè-
dit a la Península. Els cossos,
alineats i en posició fetal, re-
posen sobre el costat dret, re-
plegats i amb la columna ver-
tebral doblegada.

Milenio publica
una biografia de
Julio Iglesias

LLIBRES

❘ LLEIDA ❘ Coincidint amb el 70
aniversari del cantant Julio
Iglesias i els seus 45 anys de
carrera artística ininterrom-
puda, Editorial Milenio aca-
ba de publicar Julio Iglesias.
Cuando vuelva el amanecer,
el primer estudi biogràfic del
cantant espanyol amb més
projecció internacional. L’au-
tor és l’escriptor, crític i peri-
odista musicalAndrés López
Martínez.

Cantata de
rock català a la
Seu d’Urgell

MÚSICA

❘ LA SEU ❘ La sala polivalent de
la zona esportiva de la Seu
d’Urgell acollirà aquest dis-
sabte 23 de novembre a les
19.00 h la cantata de rock ca-
talà Va de Rock! a càrrec de
les corals de les escoles mu-
nicipals de música de la Seu
d’Urgell (que celebra el seu
15 aniversari), de Berga, de
Puigcerdà i de l’Institut de
Música d’Andorra laVella.

R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘ El Pirineu de Lleida és
un escenari perfecte per no-
vel·lar crims, misteris, secrets...
en definitiva, històries que acon-
segueixen atrapar el lector de la
primera a l’última pàgina. Un
bon exemple n’és el recent títol
de l’escriptor de Pessonada, Pep
Coll,Dos taüts negres i dos de
blancs (Proa), que des que va
sortir al mercat el 28 d’agost s’ha
mantingut entre els deu més ve-
nuts en l’apartat de ficció a Ca-
talunya. En aquesta, l’autor nar-
ra l’assassinat d’una família de
Carreu el 1943. Un esdeveni-
ment que en el seu moment va
commocionar les masies i pobles
d’aquest racó del Pallars Jussà.
La magnífica ploma de l’escrip-
tor és una de les raons de l’èxit,
encara que també el fet que es
tracti d’un esdeveniment real
que en el seu moment va que-
dar impune.Una història que la
gent gran del lloc encara recor-
da amb pena i algun calfred i que
l’escriptor pallarès ha situat en
el seu context social, investigant
quines van poder ser les moti-
vacions d’assassins i víctimes.

Ara, acaben de sumar-s’hi dos
títols més.Un d’aquests, que pre-

cisament es presentarà avui a la
llibreria Caselles de Lleida és-
La creu de Saraís (vegeu el des-
glossament), un thriller ambien-
tat a la vall de Boí com a cen-
tre neuràlgic, encara que trans-
corre també a Uganda, Barcelo-
na, Lisboa i Bangkok. Una his-

El Pirineu de Lleida, escenari
prolífic per als escriptors
PepColl,DolorsMillat i Jordi Badia i LuisjoGómezhi ambienten les seuesnovel·les

LITERATURAPUBLICACIONS

tòria fictícia “encara que docu-
mentada fins a l’últim detall”,
expliquen els seus autors, Jordi
Badia i Luisjo Gómez. “No in-
ventem enigmes”, sentencien.
Tant és així que un delsmisteris
que abordaven a la seua prime-
ra novel·laEl llegat de la vall so-

bre el Pantocràtor està sent es-
tudiat a la Universitat de Barce-
lona, una de les especialistes en
Història Medieval de la qual pu-
blicarà ben aviat un llibre sobre
aquest tema.

Amés l’escriptora Dolors Mi-
llat (Sort, 1953) ambienta la se-

ua nova novel·la Terra inhòspi-
ta entre Barcelona i el Pirineu
lleidatà (vegeu el desglossa-
ment). Millat barreja una his-
tòria d’aventures amb una altra
d’amor, en un futur no gaire llu-
nyà amb una societat totalment
artificial.

Jordi Badia i Luisjo Gómez tornen a la vall de Boí.

RBA

■ Jordi Badia i Luisjo Gómez
presentaran avui a la llibreria
Caselles de Lleida a les 19.30
hores La creu de Saraís (RBA),
el seu segon llibre a quatre
mans. Es tracta d’un thriller his-
tòric en el qual recuperen al-
guns dels personatges de la se-
ua anterior novel·la (El llegat
de la vall) per endinsar-se en
una trama que revela una im-

pactant missió dels templers
que perviu fins a l’actualitat:
protegir les dones que al llarg
dels segles han romàs ocultes
per amagar que eren descen-
dents de Jesucrist.Tot comen-
ça en el petit poble abandonat
de Saraís (pertanyent a Durro,
a la vall de Boí), després que
Badia topés amb una curiosa
creu.

EL ‘THRILLER’HISTÒRIC

Presentacióde ‘La creudeSaraís’
avui a la llibreria CasellesdeLleida

VALL DE BOÍ

Els autors d’‘El llegat de

la vall’ tornen a la vall

de Boí en la seua nova

novel·la ‘La creu de Saraís’

SOCIETATARTIFICIAL

Millat ambienta
‘Terra inhòspita’ al
Pirineu lleidatà

■ Dolors Millat, en el seu
últim llibre,Terra inhòspi-
ta. Barcelona 2048 (Edi-
cions del Periscopi), narra
una història ambientada
d’aquí a 35 anys entre Bar-
celona i el Pirineu lleida-
tà. En un món en el qual
tot sembla “fàcil” i soluci-
onable per mitjà de fàr-
macs o avanços tecnolò-
gics, les diferències de clas-
ses són abismals i la insa-
tisfacció és a l’ordre del
dia. RondaVailor, una jo-
ve hacker i Sirio Grimau,
un vigilant de museu,
col·laboraran amb Draco,
una xarxa de resistència
per destruir el sistema que
s’ha establert.

L’escriptora Dolors Millat.
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