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AmbPuigverd sí
que van a l’una
No és gens habitual
que els diputats del
PP i del PSC estiguin
d’acord en alguna
cosa i menys que
treballin junts per un
tema que no sigui
institucional. I si hi ha
una rivalitat històrica
en la política de Lleida
és la que mantenen
Teresa Cunillera i
José Ignacio Llorens,
diputats des de fa
lustres. Es porten bé,
però en els debats
acostumen a tirar-se-
les amb bala i per això
ahir ens vam quedar
parats al rebre una
trucada conjunta
dels dos diputats
al Congrés per
explicar-nos que
havien aconseguit
una millora en la
bonificació fiscal per la
pedra de l’any passat a
Puigverd de Lleida.
Es passaven el telèfon
entre ells i semblaven
contents. A veure
quant dura. Pitjor ho
va passar Salva Puy
a la Diputació a
l’admetre que és de
la Franja i que parla
català però que ha de
donar suport al lapao.

ANNA SÀEZ || EL RETROVISOR

Feia fred i havíem matinat més del
compte, però ens fèiem un tip de
riure. Érem quatre, literalment.
Compartíem taula i torn d’encen-

dre l’estufa. Era més estreta i allargada
que la que teníem a casa. El tub que
connectava amb el fumeral feia un ca-
priciós recorregut en angle recte des del
mig de la classe.Ara entenc que era la
manera de repartir més homogèniament
l’escalfor, però aleshores, aquests colzes
metàl·lics em semblaven una luxosa so-
fisticació. Encendre una estufa no és tan
fàcil com sembla. Primer havies de bui-
dar la cendra, que escampava un polsim
blanc que ens deixava galdosos. Des-
prés, carregar-la bé calculant de deixar
prou aire i, finalment, posar-hi unes
branquetes molt primes i seques que de
seguida s’agafarien a la flama. Aquest
era el nostre gran moment. No sabíem
qui era Prometeu, però sempre havíem
de sortejar a qui li tocaria de rebregar un full de dia-
ri, apropar-hi un misto i corrents per no cremar-te, em-
botir-lo a l’estufa per baix, pel calaixet que trèiem la
cendra. No sempre ens en sortíem a la primera. I ha-
vies d’anar amb compte, perquè si a les nou la classe
era freda i feia pudor de fum, te les carregaves. Mol-

tes vegades, havíem d’obrir les finestres
encara que ens congeléssim perquè no
es notés tant l’olor delatora d’haver cre-
mat més paper de l’estrictament neces-
sari. Però tard o d’hora, el foc trobava
la manera d’aferrar-se als troncs i en
pocs minuts, la llenya deixava anar una
suau melodia de confort.Tocava tancar
i anar a la carbonera a carregar soques
de totes les mides, que el matí era llarg.
Li dèiem la carbonera encara que l’ha-
bitació estigués plena de llenya, perquè
molts anys les mines donaven carbó. Els
grans deien que era més brut, però a no-
saltres ens agradava el doble, perquè
t’allargava l’esbarjo.T’embrutaves tant
carregant aquell cabàs de goma negra i
gruixuda, que sabies que després de fer
el romancer tant com podies en tornar
del pati, encara et deixarien anar a ren-
tar les mans. Era el moment estel·lar.
No patíem massa per treure’ns les mar-

ques negres, dedicàvem totes les nostres energies a so-
nar-nos amb força. I, després, la prova del mocador.A
qui li hauria quedat més brut? No pensàvem en els
nostres pulmons. Ni en els dels familiars que es passa-
rien vuit hores sota terra. No eren temps de preocu-
pacions. El món encara estava perfectament endreçat.

La diputada lleidata-
na té tot el dret a ser
antiavortista, però no
hauria de pretendre
imposar les seues ide-
es religioses en un es-
tat aconfessional.

Marisa Xandri

La fotoperiodista i re-
tratista nord-america-
na ha estat guardona-
da amb el Príncep
d’Astúries de la co-
municació i humani-
tats.

Annie Leibovitz

Alumne del Terres de
Ponent que, igual que
molts altres estudiants
de secundària, van
mostrar al mercat tec-
nològic els seus pro-
jectes.

Francesc Martínez

Tot el nostre suport i
el dels nostres lectors
a l’alpinista, que ahir
va coronar el Dhaula-
giri i que està ferit a
8.000 metres a l’espe-
ra del rescat.

la imatge
deldia
L’Aplec se sumaa
la festa del Lleida
Més de 800 penyistes de
l’Aplec acudiran demà a
les sis de la tarda al Camp
d’Esports per animar
el Lleida en el partit
més important de la
temporada davant del
Leganés, en el primer
assalt del play-off
d’ascens. A la foto, venda
de bufandes ahir.

MAGDALENA ALTISENT

Laprovadelmocador

Ara seria impensable
que uns xiquets
obrissin l’escola per
encendre el foc sense
supervisió d’un adult

Juanjo Garra
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