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la imatge 
del dia

DIJOUS, 5 DE MAIG DEL 2022

l’ascensorprivat
OO7 i el  
paper Albal
En els últims dies di-
versos experts infor-
màtics estan donant 
a conèixer que, a més 
de posar contrase-
nyes fortes, mantenir 
el router en bon es-
tat, actualitzar el mi-
croprogramari i mil i 
un instruments més 
de seguretat, una 
cosa senzilla que fun-
ciona contra Pegasus 
i altres softwares 
d’espionatge és folrar 
l’ordinador o el mòbil 
amb paper de plata. 
I és que, de vegades, 
el més senzill és el 
més eficaç i, tal com 
estan els 007 d’actius, 
s’haurà de provar.

El bus turístic  
no passa avui

Un grup de jubilats 
esperaven al davant 
de la Paeria que pas-
sés el bus turístic per 
fer un tomb per la 
ciutat, quan un d’ells 
es va assabentar que 
ahir, dimecres, no 
circulava. Es va sentir 
un sonor “ohhhh!!!” 
Passa avui, hi poden 
tornar.

Aquest jove de 
Puigverd de Lleida te-
letreballa des de casa 
per a firmes de tot el 
món, cosa que demos-
tra que la tecnologia 
frena la despoblació.

Daniel Llussà

Membre del servei de 
neurologia de l’Arnau, 
que practica una tèc-
nica innovadora en 
intervencions quirúr-
giques per extreure 
tumors cerebrals.

Milton Martínez

Delegat d’Amical 
Mauthausen, que 
ahir va commemorar 
a Lleida el 77 ani-
versari de l’allibera-
ment d’aquest camp 
de concentració.

Josep San Martín

Jugador de futbol del 
Celta de Vigo, con-
demnat a quatre anys 
de presó per abusos 
sexuals el 2017, per 
la qual cosa ha estat 
apartat de l’equip.

Santi Mina

Tallada de cabells 
solidària a Lleida
Unes setanta persones 
es van tallar els cabells 
ahir a Ricard Viñes en 
una iniciativa solidària 
per recaptar fons desti-
nats a l’Associació con-
tra el Càncer. L’acte va 
comptar amb la col·la-
boració de la Zona Alta i 
l’institut Torre Vicens.

JORDI ECHEVARRIA

E
n l’acte de lliurament de guardons 
de la 32a edició del premi Pica 
d’Estats, divendres passat al pa-
lau de la Diputació, la guanyado-

ra del corresponent a premsa especialit-
zada en viatges i turisme, una freelance 
madrilenya anomenada Elena del Amo, 
que l’havia obtingut per un reportatge so-
bre el romànic “pur” de la vall de Boí, pu-
blicat al número 45 de la revista Viajar, 
amb esplèndides fotos de Luis Davilla, 
va aprofitar el breu discurs d’agraïment 
al jurat i a la corporació convocant per 
explicar el motiu sentimental que con-
tribuïa a fer-la sentir especialment feliç 
de poder ser a Lleida recollint el trofeu 
de metacrilat i el xec que l’acompanya.

Resulta que la padrina d’aquesta nò-
mada impenitent era lleidatana. El pa-
drí, un noi de Madrid allistat a les tropes 
republicanes, la va conèixer aquí durant 
la guerra i es van enamorar. A l’entrada 
dels franquistes, fugien de la ciutat i mesos després del 
país, camí de l’exili. Havien contret matrimoni a les ri-
bes del Segre, però com que a França no era reconegut, 
van haver de repetir el tràmit al camp de refugiats. Més 
tard, aconseguien d’arribar a Rússia, on el doble marit 
s’apuntaria a combatre els nazis. Allà a Moscou els to-

cava casar-se per tercera vegada, perquè 
la legislació vigent així ho disposava (la 
narradora no tenia temps d’entrar en de-
talls burocràtics). Quan, transcorreguts 
bastants anys, la parella decidia tornar 
a la península, encara haurien de for-
malitzar la seva unió per quarta vegada, 
entenc per l’època de què estem parlant 
que aquest cop no pas en un ajuntament 
o un despatx, sinó a l’església, però sense 
el banquet que acostuma a seguir aquesta 
mena de cerimònies. 

De fet, no seria fins que tots dos cònju-
ges reincidents eren ja octogenaris que, 
coincidint gairebé amb les noces d’or, 
convidarien parents i amics a la celebra-
ció ritual entorn d’una taula ben parada, 
qui sap si també amb regals i tallada de 
corbata al nuvi, pastís, vals nupcial, lluna 
de mel i passejada, d’un casori en qua-
tre parts o fases o episodis o terminis, 
projectat en el temps, com si la vida els 

hagués donat ocasions de sobres per repensar-s’ho. 
Però no s’ho van repensar, convençuts del seu amor 
fins al final. I aquesta és més o menys la història cu-
riosa i entranyable relatada amb una punta d’emoció 
per la joiosa periodista, que m’ha semblat oportú de 
compartir amb els lectors. 

Quatre bodes i un ritual

Quan la parella 

decidia tornar 

a la península, 

encara haurien de 

formalitzar la unió 

per quarta vegada
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