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l’ascensorprivat
“Ni begut ni 
drogat”
El risc extrem d’in-
cendis obliga a adop-
tar mesures preven-
tives a les falles del 
Pirineu. Ahir, el poble 
de Durro, a la Vall de 
Boí, després de con-
sultar els bombers, 
va difondre una sèrie 
de recomanacions 
per a les seues, que 
se celebraven ahir a 
la nit. Entre aquestes 
figuraven no encen-
dre el faro ni tirar co-
ets i petards, així com 
una de si més no cu-
riosa: “No es correrà 
ni begut ni drogat.”

Climatització 
amb vanos
Les persones  
grans de Guissona 
van celebrar ahir la 
seua festa anual al 
pavelló poliesportiu 
en una jornada mar-
cada per les elevades 
temperatures. Per 
suportar-les millor, 
l’ajuntament va equi-
par cadascun dels 
participants amb un 
ventall. Un sistema 
ecològic i esportiu 
per disminuir la calor.

És el president de la 
cooperativa del Cadí, 
que l’any passat va 
augmentar la factu-
ració fins als 43,5 mi-
lions i va obtenir uns 
beneficis de 455.000 !.

Lluís Clotet

Felicitem la Fundació 
Aspros en la persona 
del director executiu 
per la tasca efectu-
ada des de la seua 
creació, de la qual es 
compleixen 60 anys.

Enric Herrera

La tinent d’alcal-
de de la Granadella 
coordina el submi-
nistrament d’aigua 
potable als municipis 
de la Mancomunitat 
de les Garrigues.

Elena Llauradó

Ara ha anomenat 
“feixistes d’esquerra” 
els líders demòcrates, 
“boja” la republica-
na Liz Cheney i “fe-
ble” el que va ser el 
seu vicepresident.

Donald Trump

Falles amb menys 
foc al Pirineu
La temporada de falles 
està marcada pel risc 
d’incendi. Ahir, el des-
cens de les de Sort (a la 
foto) es va fer amb les 
torxes apagades i només 
es van encendre a l’arri-
bar a la localitat. A Dur-
ro també van prendre 
precaucions.

EDGAR ALDANA

L
a setmana passada, un dissabte 
entre pedres velles i argentins inte-
grats. Al matí, Jordi Vidal, de la re-
vista Portaveu de Ponts, camí del 

mig segle publicant-se, home savi i ama-
ble, una grata coneixença, ens anima a en-
filar-nos fins a la impressionant església de 
Sant Pere, que ell també va col·laborar a 
reconstruir, amb d’altres heroics volunta-
ris de l’Associació d’Amics del monument 
romànic, per veure una instal·lació de Jau-
me Amigó, El viatge del poeta, inspirada 
en haikus de Matsuo Bashô, autor japonès 
del període Edo (segle XVII). Nascut el 
1963 a Sant Feliu de Llobregat, l’artis-
ta resideix des del 2005 a l’Alzina, petit 
nucli de Vilanova de l’Aguda. Després, 
tot dinant esplèndidament al restaurant 
Lo Ponts, el Jordi ens explica que la seva 
dona és de Buenos Aires, per bé que ja fa 
molt temps que parla en la llengua pròpia  
–encara– de Catalunya.

De la ciutat de Córdoba, a l’interior del país austral, 
n’és el dibuixant humorístic Paco Ermengol, ara regidor 
de cultura a Maldà, que m’ha convidat aquell vespre a 
un dels actes de la segona edició del festival Maldant la 
Pedra, d’escultura al ras, en concret una sessió artistico-
musical al castell del poble urgellenc dreçat a la conflu-

ència de les valls del Corb i el Maldanell, 
en què bufa una marinadeta molt d’agrair 
aquests dies rostits per una onada de calor 
tropical o gairebé, com les que no acostu-
men ni a entomar els soferts habitants de 
les províncies septentrionals argentines 
de Salta, Formosa o Misiones.

A la sala dels arcs de la fortalesa mal-
danenca, guarnit tot l’entorn amb una 
cinquantena d’obres escultòriques de Feliu 
Martín, tercera generació de picapedres 
de la Floresta, sota el títol genèric d’Uni-
vers femení, el concert porta el nom de 
Cordes de dona i consisteix en la interpre-
tació per part de la mezzosoprano Marisa 
Martins de seguidillas, tonadillas i can-
çons populars nostrades o espanyoles de 
Sor, Rodrigo, Mompou, Granados, Falla 
i Jaume Torrents, l’excel·lent guitarrista 
oriünd de Juneda que acompanya la can-
tant de veu meravellosa (el primer de juliol 
actuarà a Verdú).

Resulta que Marisa Martins ve també de l’Argentina, 
s’expressa en català amb un graciós accent porteño i és 
la parella de Feliu Martín. Tenen una nena preciosa que 
no li van posar Martina sinó Jana, per sort. Martina 
Martín Martins? No sé com goso fer aquestes bromes, 
dient-me com em dic.

Martín & Martins

A la sala dels arcs 
de la fortalesa 
maldanenca, una 
cinquantena d’obres 
escultòriques de 
Feliu Martín
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