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El judici dels Reis
de Sort
L’embolic dels Reis
Mags de Sort amb els
Mossos continua amb
seqüeles després que
s’interpretessin unes
paraules del delegat
del Pirineu Albert
Alins com el final del
conflicte. Els Mossos
mantenen la denúncia
i totes les parts
asseguren que el
procés judicial segueix
el seu curs. Però a les
xarxes ja el donaven
per conclòs a
l’interpetar l’acord
polític com la fi del
litigi que segueix.

Lamonja opta
per la discreció
Tot i sermolt activa a
les xarxes socials, la
monjaTeresa Forcades
ésmés aviat esquiva
amb elsmitjans que li
demanen
declaracions. No
contesta els correus
electrònics, a la seua
residència et remeten
al seuweb i els seus
col·laboradorsmés
pròxims diuen que no
tenen el seumòbil.
Avui podem sentir-la a
Lleida.

VIDAL VIDAL || DIA DE REG

L
aia Soldevila, filla de Linyola, i els
també joves periodistes Albert
Lloreta i LaiaAltarriba, són els
autors d’un llibre que inclou un

DVD sobre la figura de l’enyorat Ramon
Barnils, editats per Dau. El llibre es titu-
la Vint i Ramon Barnils, el documental
Barnils tal com raja, i estic segur que li
haurien encantat al mateix Ramon, no
només per ser-ne el protagonista sinó per-
què hi surten moltes informacions, de ve-
gades íntimes, que haurien fet les delíci-
es d’un tafaner com ell.

D’aquell mestre de periodistes que ha
deixat una forta empremta en les noves
generacions, se’n conserva sovint una imat-
ge superficial, home de tertúlies radiofòni-
ques i bars de nit, simpàtic i extravertit,
xerraire i faldiller. En canvi, se’n desco-
neixmés, i els dos treballs esmentats con-
tribueixen a rebatre el tòpic, el seu rigor
professional o la seva passió per la litera-
tura, que el portava a llegir quatre o cinc hores diàries.
I malgrat presentar-se com un tipus animat i loquaç, que
encomanava energia i sensacions positives, tenia els seus
moments de malenconia que procurava dissimular da-
rrere la façana pública de l’individu espontani i expres-
siu, lúcid i divertit, irònic i punyent, provocador i desca-

rat, perspicaç i clarivident, lliure i agosa-
rat, i encara una rècula d’adjectius que li
esqueien. Pel que feia al tracte personal,
era càlid i proper, sempre disponible, afec-
tuós, sincer –potser de vegades massa i
tot, d’acord amb les convencions socials–,
gens estirat, com en poden donar fe els
veïns del poblet de Figuerola on els últims
anys de la seva vida es va anar retirant,
fins que se’l va endur un càncer el març
del 2001. Per tot això, tenia molts amics
(i també enemics, com a bon personatge
controvertit, que no deixava ningú indi-
ferent), una vintena dels quals han estat
entrevistats en el llibre, i encara uns quants
més al documental, uns testimonis com-
plementaris que conformen el retrat del
Ramon Barnils polièdric, que a desgrat
d’haver nascut alVallès se sentiamés iden-
tificat amb el caràcter de la Catalunya no-
va, amb una especial tirada cap a les te-
rres de Lleida (samare era d’Alfarràs), on

li agradava de venir sovint.
El trobem molt a faltar i ens preguntem sovint què

pensaria o escriuria sobre determinats aspectes de l’ac-
tualitat, i com un independentista desacomplexat de pri-
mera hora com ell hauria xalat amb la situació que ara
mateix viu el país.

Diputat de C’s que va
indignar ahir la majo-
ria del Parlament al
dir que el lema “una
llengua, una escola,
un país” podria subs-
criure’l Franco.

Carlos Carrizosa

El jutge conclou que
excàrrecs de CiU de
l’etapa de Jordi Pujol
van cobrar comissions
il·legals al voltant
d’Adigsa, entre ells
l’exgerent.

Jordi Huguet

El quatre vegades
campió de l’Skyrun-
nerWorld Series gua-
nya ara el premi a
l’aventurer de l’any
que atorga la revista
National Geographic.

Kilian Jornet

Coordinadora de les
activitats de la resi-
dència de Balàfia que
ofereix un nou taller
de videconsola que
estimula els jubilats i
que els encanta.

la imatge
deldia
Què fer ambels
purins de 400.000
porcs?

El sector ramader està en
peu de guerra davant de
l’amenaça de supressió
dels ajuts per generar
electricitat a les plantes de
purins. Miralcamp va
tancar ahir la seua, Juneda
també i Alcarràs segueix,
per ara, funcionant.

XAVIER FARRENY

Barnils per vint

Silvia Hoyas

DIJOUS, 13 DE FEBRER DEL 2014
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