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Sis detinguts per
haver robat camions
La Guàrdia Civil ha detingut
sis persones, residents a Cubelles, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat,
Montornès del Vallès i Calafell, d’entre 42 i 56 anys i tots
de nacionalitat espanyola, per
diversos delictes de robatori
amb força, robatori de vehicle
de motor, danys, receptació i
pertinença a grup delictiu organitzat. Els detinguts havien
comès delictes a Saragossa,
Tarragona i Barcelona. La investigació va començar quan
el 7 de novembre passat va
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desaparèixer d’un polígon industrial de La Puebla de Alfindén, a Saragossa, un camió
tractor carregat d’electrodomèstics. Quan els investigadors van trobar una part del
vehicle, el remolc, a Viladecans i l’altra part, el tractor, al
Prat de Llobregat, la Guàrdia
Civil va iniciar la persecució
d’aquesta banda, que tenia,
entre d’altres, una nau a Bellvei, al Baix Penedès. Entre els
detinguts hi ha un exempleat
de l’empresa d’on van robar el
remolc. ■ REDACCIÓ
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David Escamilla amb Xavier Trias, Màrius Carol i Joan Manuel Serrat a la pantalla des de l’Argentina ■ EL PUNT AVUI
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Montserrat estrena hostatgeria
El pare abat de Montserrat,
Josep M. Soler, va inaugurar
ahir la nova hostatgeria del
monestir, un espai reformat
que disposa de 39 habitacions i 45 llits, i que ha eliminat les barreres arquitectòni-

ques i ha guanyat una sala de
reunions a l’últim pis. L’edifici
de l’hostatgeria, que no es tocava des de final del segle
XIX, s’ha reformat d’acord
amb un conveni entre l’abadia
i la Diputació. ■ REDACCIÓ
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UNIVERSITATS

Un videojoc de la
UPC fomenta la
creació d’empreses
El Programa Innova de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va presentar ahir
un videojoc anomenat My business game que ajuda a promoure la creació d’empreses
entre els estudiants. També
fomenta l’esperit emprenedor
entre els joves. ■ REDACCIÓ
—————————————————————————————————

TRIBUNALS

Catsalut paga
35.000 euros per
una negligència
El Servei Català de la Salut,
Catsalut, ha indemnitzat amb
un total de 35.000 euros la
família d’un home de 80 anys
que va morir després que en
una operació li perforessin
accidentalment l’esòfag, fet
que li va provocar una pleura i
una posterior infecció. Els fets
van passar a l’hospital Clínic
el 2005. ■ REDACCIÓ
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Una dona de 81 anys
mor atropellada
al Gironès
Una dona de 81 anys va morir
ahir, a les deu del matí, atropellada per un camió a Sant
Gregori, al Gironès. La víctima, una veïna de la mateixa
població que havia sortit de
casa feia poca estona per
anar a comprar el pa, va ser
atropellada, quan travessava
el carrer, per un camió conduït per un jove que acabava
de repartir diversos aliments
en un supermercat proper.
Els Mossos d’Esquadra ara
han d’esbrinar si la veïna creuava correctament la carretera o bé si el conductor del camió va cometre alguna imprudència. ■ REDACCIÓ

Paraules de Serrat
J

oan Manuel Serrat no va faltar a
la cita amb el seu fillol, malgrat
que era a l’Argentina de gira amb
el seu nou disc i David Escamilla era
a la Casa del Llibre de Barcelona. L’ocasió s’ho valia perquè el fill del llegendari Salvador Escamilla presentava ni més ni menys que una novel·la
titulada Paraules d’amor.
El noi del Poble-sec es deixa manllevar el nom del popular tema amb
gust. “El millor que li pot passar a
l’autor d’una cançó és que deixi de
ser tornada per convertir-se en himne”, deia a través de l’Skype, amplificat en una pantalla. L’escoltava un
multitudinari auditori en què no faltaven els col·legues de Directe 4.0 (Ràdio 4) de l’autor, Xantal Llavina, Imma Sust, Quique Quera, Edu Fusté...
Tampoc la doctora Montse Folch
(una apassionada de la balada serratiana), l’enòloga Meritxel Falgueras
que al juny es casa a la Toscana amb
un ric i guapo viticultor (la boda sortirà al Vogue Italia!), i Jofre Bardagí
(fill del mestre Bardagí ,un dels músics més influents en la trajectòria de
Serrat), que poc després entonaria la
lletra del dia a mitges amb Escamilla.
Xavier Trias mirava la pantalla com
un nen: “M’encanta això. Fa uns dies
vam celebrar amb la meva dona 40
anys de casats en un sopar a casa i la
nostra filla des de San Diego era a
taula dins de l’Ipad!”, comentava amb
la cara de felicitat que Escamilla volia
encomanar a tothom malgrat que ara
ens toqui conviure amb paraules com
Lehman Brothers, Merkel, vaga general i atur, que no són precisament
d’amor. “Espero que quan torni no

hagi canviat tant el país que em passi
com a aquells astronautes soviètics
que van ser tres mesos a l’espai i en
aterrar no reconeixien Rússia.”
L’alcalde es declarava feliç perquè
el llibre “està connectat amb la meva
vida, a través de la història d’amor de
la Maria i el Ramon passegem per la
Barcelona que hem viscut”. Un paisatge que conté llocs com el Jamboree, la perruqueria d’Iranzo, Bocaccio, El Bulli d’Adrià… “Bé a la Casita
Blanca no hi he anat mai, eh? Només
passàvem amb el cotxe i tocàvem el
clàxon perquè baixés un col·lega per
anar a treballar a la Vall d’Hebron”,
reia el doctor Trias, que abans d’entrar a la llibreria s’havia aturat a tafanejar les palmes i palmons, cosa que
el trasllada a la seva infància: “Vaig
—————————————————————————————————————————————

David Escamilla relata
la història d’amor d’una
parella al ritme d’una cançó
“nostra i emblemàtica”
—————————————————————————————————————————————

néixer aquí, a la rambla Catalunya.”
I si Escamilla no s’ha perdut cap
concert de Serrat, Trias va ser en un
que li falta, perquè encara no havia
nascut. Parlem del que va fer al Palau
el 1967, moment en què comença la
novel·la. Allà s’enamoren els personatges al ritme de la tornada de Paraules d’amor. En les últimes pàgines
es retrobaran amb la mateixa melodia de fons en un altre concert, el del
2009. Entremig hauran viscut episodis durs i lúdics d’aquest país (de la
repressió franquista als Jocs) i també

altres d’universals, com Woodstock o
la caiguda de les torres bessones.
“També hi apareixen ciutats i llocs
com París i Cadaqués que formen
part de la geografia sentimental de
tots nosaltres”, apuntava Màrius Carol. El periodista i escriptor també
acaba de presentar llibre, Un te en el
Savoy, que retrata una altra odissea
de parella: els 50 anys de vida en comú del rei Joan Carles i Sofia, casats
el 14 de maig del 1962. En el seu, el títol també és important, perquè va ser
en aquell hotel de Londres quan la filla de Frederica de Grècia va decidir
demanar un te per allargar la sobretaula amb el jove Juanito de Borbó.
Però aquesta és una història real i
reial, molt diferent de la del Ramon i
la Maria, que en el seu camí vital no
estan sols. Es troben amb personatges, alguns dels quals formen part de
l’entorn de l’autor, acostumat des de
petit a conviure amb els creadors que
envoltaven la seva mare, la periodista
Elena Imparato, i el seu pare Salvador, a qui curiosament Carol feia de
secretari de ben jovenet a Radioscope. “Va ser una època fascinant.
L’ajudava en tot i vaig conèixer la
Trinca, unes vedettes que en aquell
moment em van impactar molt... vaig
anar a buscar Serrat a l’aeroport
quan tornava d’una gira després de
no poder cantar en català a Eurovisió… Fins i tot vaig viure un amor de
joventut amb una noia a qui deia paraules d’amor”, recordava nostàlgic.
“Eren temps en què volíem canviar el
món i no sabíem com fer-ho. Podíem
haver-ho fet millor. Però… no en sabíem més, teníem quinze anys.”

