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Una desena d’arqueòlegs dirigits per AndreuMoya i Enric Tartera documenten les restes.

X. SANTESMASSES
� SANTMARTÍ DEMALDÀ � Les obres de
construcció del canal Segarra-
Garrigues s’estan revelant com
un repàs arqueològic a la nos-
tra història. En menys de dos
anys han posat al descobert sis
jaciments entre la Segarra i l’Ur-
gell. L’últim, a Sant Martí de
Maldà, a la zona de la Fogonu-
sa, amb restes de més de 1.500
anys d’antiguitat.Aquí ha sor-
tit a la llum un assentament del
segleV dC (època tardoroma-
na), de més d’una hectàrea.

Entre les troballes més atrac-
tives hi ha dos forns de calç
d’època romana demés de quin-
ze metres quadrats, una quaran-
tena de tombes, sitges i restes
d’edificacions d’època romana
i íbera o tres basses d’aigua de
forma oval construïdes en pe-
dra, a les quals se sumen assen-
taments i tombes, tant d’època
tardoromana com visigòtica.

Una desena d’arqueòlegs di-
rigits perAndreu Moya i Enric
Tartera documenten les restes.
Una vegada finalitzin les exca-
vacions (en unes tres setmanes)
començaran els treballs del ca-
nal. Segons l’historiador de Sant
Martí i president del Grup de
Recerques de les Terres de Po-
nent,MiquelTorres, si bé és cert
que ja hi havia documentat un
assentament iberoromà, amb
restes d’edificacions i ceràmica
de l’edat de ferro (segleVI aC),

Descobreixen a l’Urgell restes
d’un jaciment de 1.500 anys
A Sant Martí de Maldà, on ja es coneixia un assentament del segle VI aC

PATRIMONIOBRESSEGARRA-GARRIGUES

es desconeixia que la superfície
descoberta per les obres tingués
tanta extensió i diversitat pobla-
cional.

Arran de la construcció del
canal, s’han descobert cinc jaci-
ments més. Es tracta de la par-
tida deVilagrasseta (els Plans de
Sió), que va obligar a desviar
l’aqüeducte del Sió després de
trobar-hi ceràmiques iberoro-

manes (segles II i I aC), així com
restes d’una necròpoli visigoda,
d’una torre, possiblement dels
segles XI i XII, i d’una trinxera
de la Guerra Civil.A la matei-
xa localitat es va treballar en el
jaciment del Bosc del Petit.A
Tàrrega s’ha excavat el jaciment
de la Rosella, on l’empresa Il-
tirtaArqueología va situar un
camp de sitges ibèriques.

D’altra banda, a Maldà, els
arqueòlegs van estudiar el jaci-
ment de la Cantorella, on l’es-
fondrament d’una de les màqui-
nes excavadores va portar a des-
cobrir galeries subterrànies de
centenars de metres.Allà es van
localitzar sitges i fosses del ne-
olític final (finals del IV mil·len-
ni fins a mitjans del III mil·len-
ni aC).

X.S.

Funció de titelles en
llengua de signes

CENTREDETITELLES

�LLEIDA �El Centre deTitelles de
Lleida representarà El somni
de l’espantaocells per prime-
ra vegada en llengua de sig-
nes. Serà aquest diumenge,
dia 19, a les 12.00 a la Funda-
ció Joan Miró de Barcelona,
on el centre lleidatà ha prota-
gonitzat 14 actuacions.

Homenatge aMàrius
Torres, avui aMadrid

LITERATURA

�MADRID � La Biblioteca Nacio-
nal d’Espanya homenatja avui
MàriusTorres.Amb la presèn-
cia de l’alcalde de Lleida,Àn-
gel Ros, entre d’altres, s’hi pre-
sentarà la revistaAtlántida,
que dedica el reportatge cen-
tral al poeta lleidatà.

L’últim concert
de Simply Red,
al Teatre Principal

RETRANSMISSIONS

� LLEIDA � ElTeatre Principal de
Lleida serà diumenge a la nit
un dels cines de tot el món
que retransmetran en directe
l’últim concert de Simply
Red, que s’acomiadarà dels
seus seguidors actuant aquell
dia aThe O2Arena de Lon-
dres a les 21.30 h. Prèvia-
ment, a les 17.00 h, es retrans-
metrà el ballet ElTrencanous
des del teatre Bolxoi de Mos-
cou.

MÚSICANADAL
ITMAR FABREGAT

Concert dels alumnes deMúsics,Taller deMúsica
� LLEIDA � El Cafè del Teatre va
acollir ahir el concert de Nadal
dels alumnes de Músics, Taller
de Música.Al voltant de mig
centenar de nens i nenes de

l’àrea d’educació infantil, grau
elemental de música i música
clàssica van interpretar una
trentena de temes.

El programa va incloure des

de composicions clàssiques i co-
negudes bandes sonores fins a
temes populars i moderns de
grups com The Police, entre
molts altres.

Una novel·la de Bea
Cabezas sobre NovaYork
guanya el premi Carlemany

LLIBRESGUARDONS

� BARCELONA � L’escriptora i perio-
dista Bea Cabezas es va procla-
mar ahir guanyadora del XVII
Premi Carlemany, dotat amb
42.000 euros, per la novel·la La
ciutat vertical, que narra les pe-
ripècies dels emigrants catalans
a la convulsa NovaYork de fi-
nals del segle XIX. Cabezas va
agrair el premi reconeixent el
“pas tan valent” que ha fet el ju-
rat al premiar una “desconegu-
da”, i va confessar que el llibre
té molt a veure amb ella, que viu
a NovaYork. La novel·la segueix
els passos del jove Joan Casas,
que el 1880 deixa la seua Bar-
celona natal per viatjar a Nova
York perseguint el somni de ser
periodista.Quan hi arriba, la ciu-
tat era “baixeta, horitzontal”.
“Ell creix a mesura que la ciutat
ho fa en vertical. En aquesta ciu-

tat en plena efervescència con-
tacta amb l’escassa colònia ca-
talana i després de nombroses
vicissituds acaba treballant a les
obres del metro al costat d’un
català il·lustre però poc recone-
gut: Rafael Guastavino.”

Bea Cabezas.


