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Ramos, nova
estrella a la xarxa
Si algú dubtava de
l’impacte del futbol en
l’estat d’ànim d’una
societat, només havia
de fer un volt dimecres
per qualsevol oficina
catalana. El que era
depressió va derivar
en alegria dijous i es
pot deduir que el
procés va anar a la
inversa aMadrid. De
fet, barcelonistes de
pro admetien que se’ls
creava un problema
de difícil gestió si el
Madrid passava a la
final. Però, finalment,
tots units en la desgrà-
cia i ahir la xarxa con-
sagrava Sergio Ramos
com a nova estrella
arran del penal fallat.
Uns deien que havia
fet el que li haviama-
natMourinho, col·lo-
car la pilota lluny del
porter; d’altres, que la
NASA havia identificat
la pilota que va llançar,
o que havia desviat
la ruta d’ET, i d’altres
recordaven que la
seuamare ja li
aconsellava apuntar
alt; fins i tot hi havia
qui deia que no es
casaria de penal. I
encara falta Crackòvia.

ANNA SÀEZ || EL RETROVISOR

R
es no és per sempre. “A partir
d’avui els teus cognoms seran
aquests.” I els hi van canviar.
Era la primera vegada que sor-

tia de Fraga, i li seria difícil d’oblidar. En
una ignota caixa de reclutes, sol i espan-
tat, el meu oncle va descobrir que era
adoptat. I que els seus pares biològics
havien deixat escrit que el dia que el cri-
dessin a files recuperés la identitat per-
duda.Vés a saber per què. Res no és per
sempre. Pots nàixer al Pallars i tornar-te
ribagorçà. D’un dia per l’altre. Capricis
de cartògraf.Als veïns deViu de Lleva-
ta els ha passat.Aquest canvi rai, que no
és dolorós. Pitjor va ser quanViu es va
quedar sense escola. De fet, es quedava
sense gent. Ni el castell havia resistit els
estralls del pas del temps. S’esmicolava
turó avall amb altiva tossuderia. Feia
tants anys que rodolaven pedres, que
molt abans que fos una immensa ruïna,
se’n va perdre la memòria. Hi havia molta feina a fer
per plànyer-se. La prioritat era l’església. Per bé i per
mal, tots hi havien de fer cap. Darrerament, acollia més
funerals que bodes, però fos com fos, s’hi havia
d’obrar. Un dia de 1972, mossèn Joan Mora demana
ajut a Casimir Macià. Ha de moure l’altar i no se’n

surt. Pesa massa. La força dels dos ho-
mes és insuficient. S’esperaran que arri-
bin els xiquets de Macià, que estudien
fora. Entre tots, la poden bellugar. Per-
plexos, veuen una caixeta de fusta que
qui sap el temps que fa que és en aquell
forat.A dins, hi ha un pergamí. És l’ac-
ta de consagració, firmada pel bisbe Ra-
mon de Roda d’Isàvena el 19 de desem-
bre del 1008. Res no és per sempre. Qui
li havia de dir al bisbe que 900 anys
després aquell pergamí aniria a parar a
terra d’infidels.Això sí, entremig Medi-
na Larida va ser conquerida pels cris-
tians i es va convertir en capital de la
diòcesi. El Museu de Lleida és el testi-
moni mut d’aquests segles de canvis
constants. S’hi conserva el pergamí des-
cobert fa 40 anys. Els records, però,
s’han quedat aViu. Els turistes fan fotos
de l’espectacular portalada. Els més
vells enyoren el temps en què s’obria

una estranya porteta minúscula que sembla haver per-
dut les escales. Dóna a la pila baptismal. No està con-
cebuda per creuar-la, sinó per passar un nadó dels
braços de la mare impura, que no podrà entrar al tem-
ple fins que no acabi la quarantena, als dels padrins de
bateig. Per sort, res no és per sempre.

President del Consell
General del Poder Ju-
dicial, la pretensió del
qual d’agrupar tots
els jutjats del pla re-
activa els vells centra-
lismes.

Carlos Dívar

La conselleria d’Inte-
rior ha activat un web
per denunciar vio-
lents que podria vul-
nerar drets i, a més,
publica la foto d’un
menor.

Felip Puig

Director de l’Escola
Politècnica de la UdL
de Lleida, una de les
responsables de l’or-
ganització de la fira
tecnològica Mercatec
per a estudiants.

Francesc Giné

Els escriptors catalans
han premiat la trajec-
tòria del prolífic au-
tor lleidatà amb el
premi Jaume Fuster
pel conjunt de la seua
obra literària.

la imatge
deldia
Els enginyers del
futur, aMercatec
de Lleida

La fira Mercatec
d’alumnes d’ESO i
batxillerat va tornar a
exhibir ahir al Campus
de Cappont projectes,
maquetes i diversos
artefactes mecànics dels
enginyers del futur.
A la foto, un telefèric.

ÒSCAR MIRÓN

Resno ésper sempre

El 1972, dos xiquets

van ajudar a moure

l’altar de Viu de

Llevata i hi van

descobrir un pergamí

JosepVallverdú
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