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AMB EL SUPORT:

VOLTA PEL MÓN 
AMB LA SEU VELLA

TANIT GONZÁLEZ  JORDI MERCADÉ&

PULAU KAPAS (MALÀISIA) 

Encara que no ho sembli, a més 
del gran gaudi de conèixer noves 
terres, viatjar i viure d’una manera 
seminòmada també és cansat, ja 
no només a nivell físic sinó també 
mental i emocional. Són tanmateix 
moltes les experiències viscudes 
on s’aprenen moltíssimes coses, 
compartint un temps de les nostres 
vides amb gent d’arreu del món. I 
és per això que vam decidir passar 
uns dies de “vacances” en un indret 
paradisíac: Pulau Kapas. Es trac-
ta d’una encantadora i petita illa 
situada a la costa est de Malàisia, 
amb precioses i tranquil·les platges 
verges, aigües blaves i cristal·lines, 
ideals per relaxar-se, explorar el 
fascinant fons marí i gaudir d’unes 
impressionants postes de sol.

A diferència de les seves illes ve-
ïnes, Pulau Kapas no és molt cone-
guda entre els turistes i pots fruir 
de l’agradable companyia de la gent 
local, del seu deliciós menjar i de no 
haver de suportar el soroll que so-
vint genera cert tipus de turisme.

Els nostres veïns en el càmping 
on vam estar dormint aquests di-
es eren d’Eslovènia. Janez Zura, de 
38 anys, és periodista de professió i  
Marjana Maric, de 36 anys, treballa 
com assistent personal. Foren una 
parella molt agradable de la qual rà-
pidament ens vam fer amics i vam 
compartir moltes nits al voltant del 

foc, xerrant, rient i gaudint de la pau 
que ens donava la remor de les ona-
des...

Els hi vam explicar el nostre viat-
ge amb la Seu Vella pel món i els hi 
va encantar el projecte i el van voler 
conèixer.  Janez en veure la Seu Vella 
va ressaltar de seguida la torre i diu: 
“suposo que deu ser l’element més 
important de la ciutat, és impressi-
onant! Em sorprèn l’aparença fàl·li-
ca de l’edifici, que sembla al mateix 

temps una catedral i un castell”.
En canvi, a Marjana el que més 

li crida l’atenció és la forta muralla, 
l’antiga i magnífica que és, i que està 
situada al centre de la ciutat. Sent 
que la gent ha hagut de treballar 
de valent per construir-la i la ciutat 
sembla molt petita al seu cantó. 

A ell li recorda la ciutadella d’Ale-
po a Síria i al castell de Svihov de la 
República Txeca, a ella li recorda a 
l’Acròpolis de Grècia. Després d’uns 

En Janez Zura i la Marjana Maric / a una de les platges de Pulau Kapas

segons es miren i recorden 
somrients que també té 

un aire a les ciutats de 
la Toscana italiana on 
van viure moments 
molt bonics. El lloc 
preferit de Janez és 

el mon submarí de la 
illa Lembongan a In-
donèsia mentre que 
per a  Marjana ho és 

l’illa de Susak a Croàcia.
A part de recuperar forces per 

continuar el viatge, vam poder des-
cobrir el sovint misteriós però sem-
pre meravellós fons marí d’aquestes 
aigües verges, on vam poder veure  
taurons, ratlles i uns col·legues sub-
marins: els simpàtics peixos pallas-
so. Que comenci la funció!

El fascinant fons marí de Pulau Kapas
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La Llotja va acollir ahir una pe-
culiar visió de l’obra d’Àngel Gui-
merà, Terra baixa, on l’actor bar-
celoní Lluís Homar assumeix els 
principals personatges dalt de 

l’escenari. L’obra, que ha obtingut 
gran èxit de públic i crítiques, es-
tà dirigida per Pau Miró, a partir 
d’una idea que el mateix Homar li 
va proposar al dramaturg.

Lluís Homar presenta ‘Terra 
Baixa’ en solitari a La Llotja
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Una història de l’Estudi General, la 
Universitat més antiga de la corona 
de Aragó, sota el títol L’Estudi Ge-
neral de Lleida al segle XIV, de Ro-
ser Gort, serà el llibre que LA MA-
ÑANA regalarà als seus lectors, el 
dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi, 
amb l’edició del diari.

El llibre ha estat el guanyador 
de la 26º Edició del Premi Josep 
Lladonosa i Pujol d’Història Local 
dels Països Catalans i explica el dia 
a dia de l’Estudi General i la relació 
que els seus alumnes van mantenir 
amb la Lleida del segle XIV. Roser 
Gort és historiadora de professió.

L’acte serà presentat per Gem-
ma Massana, regidora de Cultura 

de l’Ajuntament d’Alguaire. L’acte 
acollirà l’actuació de l’Escola Mu-
nicipal de Música i inclourà par-
laments de Josep Ramon Ribé, 
director de LA MAÑANA, Manel 
Lladonosa, president del Patronat 
Josep Lladonosa Pujol, Joan Bus-
queta, degà de la facultat de lletres 
de la Universitat de Lleida, Roser 

Gort, autora del llire guanyador del 
26è Premi Josep Lladonosa d’His-
tòria Local dels Països Catalans i la 
colenda, que correrà a càrrec d’An-
toni Perea, alcalde d’Alguaire.

En finalitzar l’acte, es podrà gau-
dir de l’exposició fotogràfica del VI 
Concurs de Fotografia Vila d’Alguai-
re 2016.

Alguaire acull 
avui la presentació 
del llibre de           
Sant Jordi de 
‘La Mañana’
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