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Dos grans èxits de la cartellera bar-
celonina constitueixen els plats
forts de la programació de la nova
temporada gener-maig del teatre
auditori Felip Pedrell de Tortosa:
Els nois d’Història, d’Alan Bennett,
amb Josep Maria Pou (22 de gener,
a les 22.00 hores), i Un marit ideal,
un clàssic d’Oscar Wilde, amb Àn-
gels Gonyalons i Joel Joan (14 de
maig, 22.00 hores).

El Felip Pedrell arriba aquest
any 2010 al seu 15è aniversari, una
efemèride que l’àrea de Cultura

de l’Ajuntament de Tortosa ha vol-
gut destacar durant la presenta-
ció de la nova programació de l’es-
pai escènic municipal. «Cal dir que
durant aquests 15 anys el teatre au-
ditori ha estat una peça clau per
engegar una programació estable
a la ciutat i per a la promoció de la
cultura», va explicar ahir el regi-
dor de Cultura de l’Ajuntament,
Joan Caballol. El regidor va agra-
ir l’esforç constant realitzat pels di-
ferents equips de gestió del teatre
auditori al llarg d’aquests anys.

Pel que fa a la programació pre-
sentada, Caballol va indicar que
«s’ha aconseguit una programa-
ció molt interessant perquè s’ha
lluitat pels caixets que fan que pu-
guem mantenir una programació
de molt bon nivell ajustant els
preus».

Com és habitual, el Felip Pe-
drell no oblida els més menuts i ha
programat un seguit de propostes
familiars de música i teatre, així
com l’apartat musical, en col·la-
boració amb Joventuts Musicals

de Tortosa, amb Carme Canela &
Quartet i el Trio Ilerca (18 d’abril
i 8 de maig, respectivament, al
claustre del Casal Tortosí), i un
concert-aperitiu, Maridatge de mú-
sica i vi (6 de febrer, al castell de la
Suda).

La resta de la programació s’in-
tegra per l’obra de teatre familiar
Tina, la bruixa fina (31 de gener,
12.00 hores), l’espectacle de dan-
sa Blau marí (21 de febrer, a les 12.00
hores), l’obra teatral Lolita Cori-
na (26 de febrer, a les 22.00 hores),
l’obra Nit de Sant Joan, de Dagoll
Dagom i Jaume Sisa (26 i 27 de
març), Vademecum, benvinguts a
l’hospital, d’Au Va! Teatre (16 d’abril,
a les 22 hores), l’obra de teatre fa-
miliar En Joan sense por (25 d’abril,
a les 12 hores) i l’espectacle infan-
til Merci Bien, de Mumusic (9 de
maig, 12 hores).
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‘Els nois d’Història’ i ‘Un marit ideal’,
plats forts de la temporada del Pedrell
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P edro Carrasco Jiménez,
muntanyenc murcià de 31
anys, va poder ahir al migdia

relatar amb un somriure els llavis
l’experiència més dura de la seva vi-
da: haver pogut sobreviure cinc di-
es i cinc nits resguardat en una pe-
tita cova al bell mig del massís dels
Ports sense menjar, temperatures
constants sota zero i envoltat d’un
dur temporal de neu.

Carrasco arribà a Prat de Com-
te el dilluns passat procedent de
Castelló, on viu el seu germà, des-
prés d’agafar dos autobusos. L’ob-
jectiu era assolir en solitari una ru-
ta de quatre dies pel massís dels
Ports que havia de finalitzar dijous
al poble de Beseit. «Volia realitzar
l’itinerari per oferir-la com a ruta
al meu club, el Club Alpino Uni-
versitario de Zaragoza», explicà.

Portava una motxilla amb roba,
un sac de dormir, una funda per al
sac, un llum frontal, telèfon mòbil
i un aparell de localització GPS. El
murcià practica el muntanyisme
regularment des de fa més de 6 anys,
als Pirineus, als Alps i també en zo-
nes muntanyoses del Marroc.

Completà amb èxit les tres pri-
meres etapes de la travessia, de
Prat de Comte a Paüls, de Paüls al
refugi de Caro i d’aquí al refugi de
Font Ferrera. Va ploure molt du-
rant aquells dies, recorda, «però
no nevava». Ara bé, el seu telèfon
mòbil va caure en un riu i es danyà,
«i tot i que al refugi de Caro vaig
posar-lo al costat del foc per eva-
porar la humitat, ja no va donar se-
nyals de vida».

A Caro s’avituallà de menjar per
a les dues últimes etapes, ja que a
Font Ferrera no ho podia fer. Fi-
nalment, el dijous passat inicià l’úl-
tima etapa del recorregut, entre
Font Ferrera i el poble de Beseit,
de 18,5 quilòmetres de distància,
«nevava una miqueta, però la ruta
era transitable i no presentava gai-
re complicació». Començà a re-

córrer el sender de gran recorregut
GR-8 sense conèixer la previsió
meteorològica de fortes nevades.

Al migdia, Carrasco, envoltat
de neu i poca visibilitat, es deso-
rientà. Els senyals del sender no
eren visibles, «llavors em vaig tro-
bar un guàrdia forestal i vaig deci-
dir fer marxa enrere». De torna-
da, però, optà per iniciar el des-
cens del riu Matarranya fins a Beseit,
«perquè em quedaven tres hores de
llum i m’havien comentat que aque-
lla era la ruta més curta per arri-
bar al poble». La nevada s’inten-
sificà mentre el muntanyenc cer-
cava la via per superar «un grup de
grans roques al barranc», l’ano-
menat pas de Romeret.

Amagat en una cova
No trobà el pas i la llum del dia s’es-
vaïa. Intentà tornar al refugi però
era massa tard, a les 18.00 hores
es trobava a les fosques sota una
nevada extrema. Sense telèfon mò-
bil per cercar ajudar, Carrasco bus-
cà un espai per refugiar-se, «em
vaig apartar del riu fins a localit-
zar una petita cova».

Durant cinc dies seria la seva
casa, tot i que les seves dimensi-
onsnoméspermetienelrefugid’una
persona. No tenia, però, cap altra
opció, «va nevar moltíssim aquella
nit i tot el dia de divendres i dissab-
te». Dijous s’havia menjat la peça de
fruita i la barreta energètica d’aquell
dia, fins al dilluns a la tarda va so-
breviure sense menjar.

Amagat a la cova, ubicada en un
pendent, només en sortia per anar
a buscar aigua d’un rierol situat a
uns 30 metres de distància, «em
suposava un esforç enorme, so-
brehumà, les botes estaven gela-
des i la neu cobria tot el recorre-
gut». Si no podia sortir a buscar ai-
gua, «agafava una mica de neu».

Gairebé no podia dormir per
l’enorme esforç que havia de fer el
seu cos per mantenir-se calent.

Mirava de no desmoralitzar-se pen-
sant en l’operatiu de rescat que
s’hauria posat en marxa. Els fami-
liars,queconeixienl’itinerarideCar-
rasco, van avisar les autoritats des-
prés de detectar que no havia arri-
bat a Beseit.

Diumenge observà helicòpters
de rescat sobrevolant el riu Ma-
tarranya, «vaig fer senyals amb la
meva jaqueta vermella però la vi-

sibilitat era dolenta». Tot i saber que
l’operatiu estava en marxa, el cos
de Carrasco s’havia debilitat i de-
cidí no sortir. «Ara bé, durant aque-
lla nit em vaig mentalitzar per mar-
xar definitivament dilluns al ma-
tí i no esperar més». En cas d’ha-
ver-se mantingut més temps a la
cova, creu, el seu cos no hauria po-
gut reaccionar a un gran esforç fí-
sic com el que havia de fer.

Sense menjar i sota zero
Durant cinc dies, el termòmetre
oscil·là al voltant dels 4 graus ne-
gatius amb mínimes de fins a 10 so-
ta zero. No podia fer foc «perquè
tot estava gelat». En algun moment
va témer per la seva vida però sem-
pre va mantenir sec i en bon estat
el sac de dormir i la funda imper-
meable del sac. «Sense ells, m’hau-
ria mort congelat», sentencia.

Dilluns al matí sortí de la cova,
el temps havia millorat, «però la
neu em cobria a l’alçada del genoll
a la cintura». S’apropà al riu, en la
seva part més alta, i començà a re-
muntar-lo. Entre les 17.30 i les 18.00
hores, un helicòpter d’Alcorisa el
localitzà dins el terme de la Sénia,
a només 200 metres de la provín-
cia de Terol. L’helicòpter dels Bom-
bers de la Generalitat llançà un ca-
ble per rescatar el muntanyenc,
«va ser un moment extenuant pe-
rò molt alegre».

Fouingressatal’HospitaldeMó-
ra d’Ebre amb signes d’hipotèrmia.
Davant d’una gran expectació me-
diàtica, ahir fou donat d’alta agra-
int la feina dels equips de rescat que
li han permès tornar a la vida «i po-
der iniciar les pràctiques d’educa-
dor ambiental que havia de comen-
çar ahir», deia somrient.

‘Sense el sac m’hauria mort congelat’

CRÒNICA | El muntanyenc murcià de 31 anys Pedro Carrasco va abandonar ahir al migdia l’Hospital Comarcal
de Móra d’Ebre després de rebre l’alta mèdica. Dilluns fou rescatat pels equips d’emergència i ingressat amb signes
d’hipotèrmia després de sobreviure cinc dies i cinc nits sense menjar i patir un fred intens als Ports. PER A. CARALT

◗ El muntanyenc murcià Pedro Carrasco, ahir al matí, a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre. FOTO: JOAN REVILLAS

Carrasco s’alimentà
només d’aigua i neu
durant cinc dies
i cinc nits al bell mig
dels Ports


