
ieves López Martínez
(Burgos, 1949-Madrid,
2010) no deixava mai
una pregunta sense

respondre i per això la seva mort
fa poc més de tres anys va deixar
la paleontologia sense una emi-
nent especialista, i als neòfits en la
matèria els va llevar una recone-
guda divulgadora. A títol pòstum,
i amb fotografies del seu fill Iván,
el segell editorial barceloní Entre-
comes publica el llibre Geologia i
paleontologia per a aficionats, que
fa honor en el subtítol –Excur-
sions pel Pallars i l’Alt Urgell– a l’ad-
miració que Nieves va sentir al llarg
de la seva vida per les immenses
possibilitats que a la seva discipli-
na oferien els jaciments de les co-
marques pirinenques.

Concebut com una guia ex-
haustiva sobre la riquesa natural de
les dues comarques esmentades,
el llibre exhibeix el rigor que satisfà
els experts i l’amenitat que el fa in-
teressant als menys destres en la
disciplina. L’editora Marta Escribà,
responsable del segell barceloní
Entrecomes i filla de Salàs de Pa-
llars, recorda en la presentació
com sempre ha sentit a parlar
dels Cursos de Geologia i Paleon-
tologia per a aficionats que Nieves
impartia al seu poble durant els
anys 90. Ella no hi va participar,
però «vaig fer excursions pel Piri-
neu amb ella i no tinc cap dubte
que si algú podia fer atractiva la
geologia als profans, aquest algú

era la Nieves».
Els materials d’aquelles classes

són la base dels capítols d’un llibre
que acompanya cada lliçó d’una
proposta de rutes. En les pàgines
dedicades a la història geològica de
la regió de la Seu d’Urgell, s’a-
punta que aquest indret «se situa

a la confluència entre dos blocs rí-
gids d’escorça terrestre, la placa eu-
ropea i la placa ibèrica, que han
col·lidit i s’han amuntegat». Una
singularitat que  propicia que «al
voltant de la Seu hi ha roques de
gairebé totes les èpoques de la
història de la Terra».

Per passar de la teoria a la pràc-
tica, el llibre proposa fer un itine-
rari de nord a sud sortint de la Seu
i passant pel Pont de Bar, Noves de
Segre, Coll de Nargó, Oliana, Josa
de Cadí i el mirador del Codó.
Una ruta per observar tant les
edats del planeta a partir de les for-
macions rocoses com les restes
que en alguns jaciments es con-
serven de la presència dels dino-
saures. Els apunts que l’autora fa de
diversos punts de la Cerdanya i el
Berguedà se sumen a les nom-
broses indicacions sobre el Pa-
llars que completen una mirada in-
sospitada al territori pirinenc.
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Un llibre convida a conèixer les
edats de la Terra des de l’Alt Urgell
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L’editorial Entrecomes publica una guia per descobrir la riquesa paleontològica i geològica de
les comarques pirinenques que homenatja a títol pòstum la tasca divulgativa de Nieves López
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COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA
Director artístic: José Carlos Martínez.

Holberg suite: Tony Fabre (coreografia) i
Edgard Grieg (música). Delibes suite: José
Carlos Martínez (coreografia) i Leo Deli-

bes (música). Giselle: José Carlos Martínez
(coreografia) i Adolphe Adam (música).
Raymonda divertimento: José Carlos Mar-
tínez (coreografia) i Alexander Glazunov
(música). Minus 16: Ohad Naharin (coreo-
grafia) i collage musical. Dies 29 i 30 de
març. Teatre Kursaal de Manresa.
Programació del Toc de Dansa 2014.

a Compañía Nacional de
Danza, sota la direcció
artística de José Carlos

Martínez, va fer estada durant el
cap de setmana al teatre Kursaal en

el que va ser una visita d’autèntic
luxe. El grup va presentar a Man-
resa un programa heterogeni i
atractiu que, d’inici a fi, no va de-
cebre els afeccionats a la dansa de
la Catalunya Central.

La primera part va estar mar-
cada per l’heterogeneïtat entre el
contemporani i el clàssic. Va des-
tacar la primera de les coreografies,
Holberg Suite, en què la Compañía
Nacional de Danza va donar mos-
tra tant d’una rigorosa i homogè-
nia presència escènica com de la
rigorosa execució del programa co-
reogràfic, dos elements que s’a-
companyaven d’una eficaç i atrac-
tiva proposta escènica plàstica
que arrodonia el conjunt.

Dins aquesta primera part, a De-

libes Suite i Raymonda Diverti-
mento, la formació va mostrar no-
vament el seu bon fer escènic.
Però les dues peces van ser execu-
tades sense sorpresa i amb una ca-
dència tediosa.

A la segona part, un autèntic plat
fort amb Minus 16, una amalgama
escènica i coreogràfica en què di-
ferents estils mostraven un conjunt
atraient, sorprenent i sobretot in-
teressant. La interpretació d’a-
questa peça va esdevenir un re-
corregut que per mitjà de tots els
seus ballarins es va convertir en un
luxe. Una fantàstica representació
a la qual alguns espectadors es van
afegir, ja que van sortir a col·labo-
rar i, superat el primer pudor i la
vergonya pròpia del moment, no
van dubtar a seguir el ritme de la
música. Tant per als qui van anar
a la funció de dissabte com a la de
diumenge, l’espectacle va ser una
delícia de primera qualitat.
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El pas de la formació dirigida per José Carlos Martínez
pel teatre manresà es va convertir en un festí per als
amants de la dansa de la Catalunya Central

Un paleontòleg estudia una restes fòssils a Coll de Nargó
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Nieves López Martínez

Els fans de
les mil i una

aventures del
ratolí periodista
Gerónimo Stilton
ja tenen un nou
títol editat pel

Grup62 a les llibreries. A menys
d’un mes de la festa del llibre, el
segell català ha publicat Un Sant
Jordi de bigotis. El simpàtic
personatge torna a Barcelona
reclamat per la Ratèsia Ratalons,
directora de la biblioteca, perquè
necessita parlar amb ell d’un
tema relacionat amb els Jocs
Florals. Una estranya desaparició
l’obligarà a esprémer l’enginy i a
portar a terme una de les seves
habituals investigacions a la
recerca de la sempre fonedissa
però triomfant veritat.

Cossetània
té tirada

pels llibres que
porten un número
al títol. Una de les

novetats on aplica aquest principi
és Montserrat. 50 indrets amb
encant, que signa un apassionat
del massís, l’anoienc David
Balcells. El monestir, Sant Jeroni,
Santa Cecília, el Cavall Bernat i la
Mòmia són alguns dels espais
populars que l’autor recomana
visitar, en una llarga relació amb
racons menys coneguts com la
canal de la Salamandra, el pas de
l’Esfinx, l’Albarda Castellana, el
coll de l’Ajaguda i la roca Plana
dels Llamps. Balcells, que treballa
a la Universitat d’Oslo en
projectes de recerca química, és
un enamorat de Montserrat, fins
al punt que té un web dedicat a
aquesta passió i a la fotografia:
www.montserratfoto.com

La seu
d’Òmnium a

Barcelona (carrer
Diputació, 276)
acull avui a les
19 h la
presentació del
llibre Asfixiant la

llengua, que ha escrit el doctor en
Ciències Polítiques i professor
universitari Roger Buch amb
edició del segell manresà Angle.
El volum es fa ressò de l’allau
d’atacs que rep el català per part
de la dreta espanyola, com ara la
ridícula imposició del nom Lapao
a l’Aragó, el tancament de la ràdio
i la televisió públiques del País
Valencià i les mesures que pren
Bauzà a les Balears. El llibre, però,
també dóna testimoni de la
resistència que hi oposen molts
col·lectius arreu del territori, una
lluita sense treva per aturar els
intents de fer de la catalana una
llengua merament residual.
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