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Troben el lloc de
la primera tomba
de Cristòfor
Colom a Valladolid
VALLADOLID � L’historiador
Marcial Castro ha descobert
el lloc exacte de la primera
tomba de Cristòfor Colom a
Valladolid, on va morir el
1506. Fins ara, només es co-
neixia que la tomba era en un
convent arrasat el 1837 i que
Castro ha situat ara al carrer
Constitución en ple centre de
la ciutat.Les restes de Colom
van ser traslladades el 1509 a
Sevilla i, anys més tard, a
Santo Domingo.

Tant aquesta ciutat com
l’Havana i Sevilla reivindi-
quen la tomba actual de Co-
lom.

Un llibre recull
les fotos més
emblemàtiques
de la Guerra Civil
MADRID � Les fotos més em-
blemàtiques de la Guerra Ci-
vil es reuneixen en un llibre
que ofereix un document
gràfic únic d’uns anys que,
com diu l’historiador Paul
Preston al pròleg,“no podran
passar a la història fins que
s’hagin ventilat els ressenti-
ments i odis que encara que-
den”.

Editat per La Esfera de los
Libros, el volum inclou 160
imatges de fotògrafs llegen-
daris com Robert Capa,
Agustí Centelles, Sánchez
Portela o Louis Deschamps.

Pintura ‘científica’
del lleidatà
Josep Capdevila,
avui a Sort
SORT � L’artista lleidatà Josep
Capdevila, oriünd del poble
pallarès de Saurí encara que
establert a Barcelona, inau-
gurarà avui a les 19.00 hores
a la biblioteca de l’ajunta-
ment de Sort una exposició
amb una dotzena d’olis ca-
racterístics del que ha deno-
minat com a “pintura cien-
tífica”. Durant l’acte, Cap-
devila també oferirà una xar-
rada sobre un dels seus úl-
tims assajos publicats, un lli-
bre titulat ¿Se puede gobernar
el mundo? Más allá de la glo-
balización.

Un granger i agricultor d’Ogern
‘conrea’ els premis literaris

Jordi Cardona guanya un dels guardons de la Nit Literària Andorrana
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OGERN � Jordi Cardona explica
amb ironia que “la collita
d’aquest any ha sigut més lite-
rària que agrícola”.Aquest agri-
cultor i granger d’Ogern, a l’Alt
Urgell, dedica des de fa uns cinc
anys bona part del seu temps
lliure a l’escriptura i, des de lla-
vors, ha publicat diversos llibres
de gèneres tan diversos com els
contes infantils, la poesia o l’as-
saig històric.A més,amb els seus
contes i narracions ha guanyat
diferents premis literaris. L’úl-

tim ha arribat fa unes setmanes,
en el marc de la Nit Literària
Andorrana.

Cardona es va emportar el
premi Sant Carles Borromeu de
contes o narracions, dotat amb
4.500 euros, per l’obra Pàgines
de poble.“És una selecció de nar-
racions curtes que fan referèn-
cia a l’entorn rural, primer amb
una línia suau, de tall romàntic,
i després fins i tot amb gèneres
policíacs i de ficció”, explica
l’autor.

En principi, el llibre el publi-
carà la firma patrocinadora del
premi, Banca Mora, per a dis-
tribució interna entre els clients,
encara que Cardona comenta
que “Pagès Editors també està
interessat a publicar-lo”.

S’ha d’assenyalar que Cardo-
na també va guanyar, el passat
mes de setembre, el premi Piri-
neu de narrativa en el marc del
certamen literari Homilies
d’Organyà, amb la narració Lla-
vor de discòrdia.� Jordi Cardona.

J. BALLABRIGA

LLEIDA

El catarisme va ser un moviment
religiós enfrontat al papat que va
adquirir importància durant els
segles XII i XIII, principalment
a Occitània, al sud de França.
No obstant, la seua extensió fo-
ra d’aquesta zona geogràfica
després de la caça de què va ser
objecte per l’Església ha estat
poc estudiada.

Ara, l’historiador barceloní
Jordi Bibià, tècnic de patrimo-
ni cultural de l’ajuntament d’Al-
macelles, ha publicat Els nostres
càtars (Ed. Dux), un volum pro-
fusament il·lustrat amb fotos i
dibuixos sobre la presència del
catarisme als territoris de l’an-
tiga Corona d’Aragó i, en espe-
cial, a les comarques lleidatanes.
“La ciutat de Lleida va ser un
dels casos en què la presència de
càtars va ser important i el co-
merç incipient que va sorgir des-
prés de la conquesta cristiana
també va propiciar un cataris-
me amb diners. Els que eren
descoberts i acusats d’heretgia
podien comprar la seua lliber-
tat”, explica Bibià, que fa anys
que es dedica a estudiar el fe-
nomen del catarisme, del qual
ja ha publicat diversos estudis
divulgatius, i que el 1996 va fun-
dar l’associació Amics dels Cà-
tars.“A l’església de Santa Ma-
ria d’Agramunt em vaig trobar
un dia amb una llosa sepulcral
amb la creu d’Occitània; em va
despertar la curiositat la pre-

AMADO FORROLLA

L’historiador Jordi Bibià, autor d’‘Els nostres càtars’, al seu domicili a Almacelles.

sència càtara a Agramunt, a Sa-
naüja, a Castelldans..., es van
anar expandint no només en
ciutats com Lleida, sinó també
en pobles on podien amagar-se
bé.Avui existeixen descendents
de càtars en aquests llocs, encara
que ells ni tan sols saben que ho
són.” I és que quan van ser per-
seguits, van haver d’ocultar-se,
ja no només en vida sinó, tam-

bé en mort.“La Inquisició, que
va ser creada per posar fi a les
heretgies i, sobretot, amb el ca-
tarisme, actuava com una ver-
dadera Gestapo: desenterrava
els cossos, cremava les restes hu-
manes i les tirava al vent”, asse-
gura Bibià.“Així va ocórrer per
exemple amb les restes del com-
te Arnau de Castellbò, a l’Alt
Urgell, i de la seua filla Er-

mesenda”, afegeix.
A Els nostres càtars, Bibià re-

passa la relació d’aquest movi-
ment amb els templers, “que
també van acabar sent perse-
guits”, i els llaços amb els pro-
cessos per bruixeria: “Amb el
catarisme, la dona va deixar de
ser considerada com un moble
i un animal reproductor, que és
com la veia l’Església.”�

L’empremta dels càtars a Lleida
L’historiador Jordi Bibià destaca a ‘Els nostres càtars’ la importància que

va tindre aquest moviment religiós dels segles XII i XIII en terres lleidatanes


