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la per preservar Sikarra
a Diputació de Barcelona s’ha

compromès a garantir la conservació de
les restes ibèriques i romanes dels Prats de
Rei (Anoia), atenent el clam popular per
conservar-les i les desenes de signatures i
adhesions de veïns i entitats de la Segarra i
de l’antiga comarca natural de la Sikarra.
Aquestes restes, com ja informava aquest
suplement fa uns dies, serien l’origen
d’aquest territori. El compromís és fer una
coberta provisional per protegir el
jaciment. La redacció i execució del
projecte, que podria costar cap a uns
70.000 euros, podria estar enllestida en 8
mesos. La campanya #salvemsikarra ha
estat un èxit.

Arqueologia i
paleontologia del Pirineu

l Coll de Nargó i la Seu d’Urgell celebren
avui i demà les primeres jornades
d’Arqueologia i Paleontologia del Pirineu i
Aran. El territori és molt ric en jaciments i
l’objectiu de les jornades és mostrar els
treballs i avenços investigadors que s’han
fet durant els darrers cinc anys i posar-los
a l’abast no només de la comunitat
científica, sinó del públic en general. El
programa inclou conferències sobre les
intervencions arqueològiques a Organyà,
Gerri de la Sal, es Bòrdes, València d’Àneu,
Bellpui, Hortó, entre d’altres.

Pantocràtor virtual i portes
obertes al romànic de Boí

l dissabte 30 de novembre es compleixen
tretze anys de la declaració de Patrimoni
Mundial del conjunt d’esglésies
romàniques de la Vall de Boí. Per aquest
motiu, el centre del romànic de la Vall de
Boí ofereix als visitants una jornada de
portes obertes a les esglésies de Sant
Climent de Taüll, Santa Maria de Taüll,
Sant Joan de Boí i Santa Eulàlia d’Erill la
Vall. Aquestes esglésies es podran visitar
de forma gratuïta demà dissabte de 10 del
matí a 2 del migdia, i de 4 de la tarda a les
7 del vespre. És una bona oportunitat per
poder veure el nou sistema de projecció
del Pantocràtor de Sant Climent de Taüll a
través d’un sistema de vídeo mapping que
substitueix l’antiga còpia d’escaiola.
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Sant Climent de Taüll / JUDIT FERNÁNDEZ

a trucada d’una estudiant que vol fer-li una entre-
vista per a un treball de la carrera és el punt d’ar-
rencada d’Indíbil i la boira, una crònica autobio-

gràfica que Josep Vallverdú (Lleida, 1923) va escriure
l’any 1981 i que ara Pagès Editors acaba de reeditar, coin-
cidint amb el norantè aniversari de l’escriptor lleidatà. A
priori tot fa pensar que un retrat d’un mateix i del país, es-
crit trenta anys enrere, hauria perdut el frescor i l’elastici-
tat de les pulsions més joves, quan escriure era una ur-
gència inajornable, el país acabava d’entrar en una nova
etapa de democràcia i recuperació nacional i calia deixar
constància de com s’havia arribat fins allà. Aquella supo-
sada entrevistadora juvenil que trastoca Josep Vallverdú
mentre espera la visita de l’instal·lador del gas i li fa evo-
car records, anècdotes i reflexions sobre l’escriptura, el
país i la llengua, estaria avui a prop de la cinquantena,
amb la carrera de filologia enllestida des de feia molts
anys i ella convertida en una solvent professional de les
lletres, les traduccions, l’ensenyament, la bibliotecono-
mia o els fons d’inversió internacional, això qui ho sap,
però en qualsevol cas no pas una aprenent a qui explicar-
li el món sinó una dona farcida d’experiències que convi-
daria a extreure-li informació a ella, envoltada del misteri
irresistible de les dones que han assolit sobradament
l’edat adulta.

Tot i això, tot i aquest salt temporal no previst en el text
original, la reedició d’Indíbil i la boira al 2013 aguanta
perfectament el pas del temps i fins i tot guanya en clare-

dat i transparència, com si la boira escampés amb els
anys. És el retrat d’una generació d’escriptors catalans
que es van obrir pas en el context hostil del franquisme,
amb Manuel de Pedrolo acumulant manuscrits que nin-
gú no volia publicar en català i amb Vallverdú obligat a
canviar d’idioma si volia veure les seves primeres obres
en lletra impresa, amb la defensa de la catalanitat de les
comarques de Lleida –posada en dubte pel caciquisme
local més tronat– i del dret a una mirada pròpia des del
ponent del país. Una mirada que, renovada i recarregada,
Vallverdú ha tornat a fer durant el cicle de conferències
que l’autor ha ofert el 2013 amb motiu del 90è aniversari.
Amb la reedició d’Indíbil i la boira es tanca el cercle i es
posa fi a un any d’homenatge a un dels autors més prolí-
fics que han donat les lletres catalanes. ❋
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Vallverdú, trenta
anys després
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Assaig
Vallverdú va
explorar tots els
gèneres. L’assaig
autobiogràfic
Indíbil i la boira va
resulta finalista
del premi Josep
Pla de l’any 1982.
Posteriorment el
va editar Destino.
Tres dècades
després i ja
descatalogat,
l’Institut d’Estudis
Ilerdencs (IEI)
n’ha impulsat la
reedició amb
Pagès Editors.

Josep Vallverdú ha
rebut durant aquest
2013 un cicle
d’homenatges arreu
del país, coincidint
amb el seu norantè
aniversari.ACN




