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Els submarinistes de la Guàrdia 
Civil van rescatar ahir al migdia 
els cossos de les dues joves brità-
niques desaparegudes quan van 
entrar a l’aigua a Lloret de Mar 
(Selva), en plena llevantada. Pels 
voltants de les dotze del migdia, 
l’helicòpter de Salvament Marí-
tim va localitzar els cadàvers, que 
es trobaven semisubmergits, en-
tre Lloret i Blanes, unes dues mi-
lles endins a partir de la línia de la 
costa. Els submarinistes de la Guàr-
dia Civil van necessitar equipa-
ment específic per recuperar els 
dos cossos. Segons ha explicat el 
seu cap, Fernando Aguirre, «els 
corrents de fons eren molt durs», 
i això va comportar que els bussos 
haguessin de portar més llast per 
evitar que el mar els arrossegués. 

Qui va albirar els cadàvers va 
estar l’helicòpter de Salvament 
Marítim, l’Helimer 04, que a pri-
mera hora s’havia enlairat des de 
la base de Reus per sumar-se a la re-
cerca. Els cadàvers de les dues jo-
ves, de 33 i 36 anys, es trobaven en-
tre Lloret de Mar i Blanes. Els cor-
rents els havien arrossegat unes 
tres milles cap al sud del punt on 
van desaparèixer (la platja Gran). 
Qui es va fer càrrec del rescat dels 
cadàvers van estar els submari-

nistes de la Guàrdia Civil, el Grup 
Especial d’Activitats Subaquàti-
ques (Geas) de l’Estartit.  

Semisubmergits 
Després de rebre l’avís de l’heli-
còpter, els Geas es van dirigir des 
del port de Blanes fins a la zona 

on hi havia els cadàvers. Els cos-
sos de les dues joves britàniques 
estaven separats uns 500 metres 
i es trobaven semisubmergits a 
un metre de profunditat. «El tem-
poral, els corrents i la tempera-
tura de l’aigua ha fet que no s’en-
fonsessin del tot», va precisar 
Aguirre. Després de recuperar els 
cossos de les dues víctimes, la 
Guàrdia Civil els va traslladar fins 
al port de Blanes, on allà la comi-
tiva judicial va fer l’aixecament 
del cadàver. Els Mossos d’Esqua-
dra, que s’han fet càrrec de la in-
vestigació, van prendre declaració 
a comissaria a les altres tres joves 
que formaven part del grup.  

Tot apunta que les joves brità-
niques havien ingerit alcohol, per-
què havien sortit de festa. Els fets 
van tenir lloc pels voltants de les 
quatre. Després de fer-se una fo-
to, dues noies van voler banyar-
se, tot i la llevantada, i que a la plat-
ja Gran hi onejava la bandera ver-
mella. Desobeint l’alerta del vigilant 
de la guingueta, dues de les noies 
britàniques van entrar a l’aigua. 
Una en va sortir només tocar el 
mar, però a l’altra se la van endur 
les onades. Va estar llavors quan 
una altra del grup, que es trobava 
a la sorra, es va tirar a l’aigua per 
socórrer-la i el mar també la va 
engolir.
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Trobats els cadàvers de les dues 

joves britàniques ofegades a Lloret
Les víctimes es 
trobaven 
semisubmergides a 
unes dues milles de la 
costa i la llevantada en 
va complicar el rescat

L’helicòpter de 
l’equip de rescat 
s’havia enlairat des 
de la base aèria de 
Reus

L’alcalde de 
Lleida dóna 
explicacions 
davant el fiscal
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■ L’alcalde de Lleida i presi-
dent del PSC, Àngel Ros, va 
assegurar ahir al migdia que 
està «tranquil» tot i ser inves-
tigat per la Fiscalia Anticor-
rupció, ja que va declarar du-
rant dues hores davant del fis-
cal Fernando Maldonado, a 
qui també va presentar docu-
mentació que demostraria la 
legalitat de la seva gestió.  

El Ministeri Públic inves-
tiga Ros des de la passada pri-
mavera després de la denún-
cia de la seva exmà dreta, Mar-
ta Camps, que el va acusar de 
cobrar dietes de forma irre-
gular i de perdonar un deute de 
gairebé 300.000 euros a una dis-
coteca de la ciutat. 

En sortir de la seva decla-
ració, Ros va explicar als peri-
odistes que estava «satisfet» 
d’haver pogut declarar davant 
del fiscal, a qui, segons ell, va 
aportar dades i documenta-
ció diversa que l’exculparien.  

Ros va dir que Maldonado 
li va preguntar per tot allò re-
lacionat amb la denúncia de 
Marta Camps, sobretot pel 
suposat cobrament de dietes 
dobles, com a alcalde i com a 
diputat al Parlament, i per la 
condonació d’un deute de gai-
rebé 300.000 euros a la dis-
coteca Larida, a qui es va pror-
rogar la concessió l’estiu del 
2014. 

També va assegurar que es-
tava tranquil tant abans com 
després de sortir de la decla-
ració, i que confia «100%» en 
la justícia, a l’espera que la fis-
calia decideixi si segueix in-
vestigant el cas i el porta a un 
jutjat, o l’arxiva directament.

Els cadàvers de les dues noies britàniques que el mar va engolir, ahir al port de Blanes. FOTO: XAVIER PI / ACN

EL LLAC DELS CIGNES 
Direcció artística: Tamara Rojo. 
Direcció musical: Garin 
Sutherland. 
Músics: Orquestra Simfònica 
del Gran Teatre del Liceu. 
Ballarins: English National  
Ballet.  
 
■ El llac dels cignes és, sens dub-
te, la sublimació del romanticis-
me en tota la seva esplendor. Txi-
kovski, que no havia triomfat en 
l’estrena de la primera versió 
d’aquest ballet, va rebre tots els 

honors quan Marius Petipa, el 
1895, li va posar la seva coreo-
grafia i el va convertir en el pri-
mer gran ballet clàssic de l’Es-
cola russa. El tàndem continua-
ria amb igual fortuna amb El 
trencanous o La bella dorment. 

Deia Rudolf Nureiev: «La tèc-
nica és allò al que cal recórrer 
quan et quedes sense inspiració». 
Aquí els ballarins han d’estar en 
un núvol d’inspiració, hi han de 
posar els cinc sentits, des de la 
punta dels cabells, fins al punta 
de les sabatilles. 

 El llac dels cignes traspua be-
llesa i enlaire l’esperit si et dei-
xes portar per la música i els mo-
viments. Però també és veritat 
que l’exigència tècnica és forta i 
amb el pas dels anys encara més.  

Res a veure amb les gravaci-
ons que podem recuperar de fa 
cinquanta o setanta anys: ara s’exi-
geix molt més, al ballarí i balla-
rina. Però la tècnica s’empassa i 
s’ha de deixar fluir una sensibili-
tat que fa que un braç o una mà 
sigui una cosa sublim. El cos 
d’Odette/Odile –els personatges 

que encarna la primera ballari-
na– ha de fer creure que és un cig-
ne, primer dolç i innocent, després 
sexual i malèvol.  

 Aquests dies hem pogut veu-
re El llac dels cignes per l’English 
National Ballet, hereus dels Ba-
llets Russos de Diaghilev, sota la 
direcció artística i també prime-
ra ballarina, Tamara Rojo, que en 
aquest cas interpreta el rol dels 
dos cignes. El coreògraf Derek 
Deane n’ha fet una revisió estre-
nada aquest gener a Londres, res-
pectant el llibret original però 
potenciant el virtuosisme i faci-
litant la comprensió.  

De tot plegat en surt una ver-
sió esplèndida, amb uns ballarins 
i ballarines que fan posar la pell de 
gallina, especialment, clar, la rei-
na dels cignes, una gran estrena 
de temporada 2015-16 del Liceu.

‘El llac dels cignes’, esplendorós romanticisme
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‘El llac dels cignes’.  FOTO: TEATRE LICEU

CATALUNYA El cos d’un taxista apareix en una carretera de Cerdanyola. 
Sense signes de violència, els Mossos mantenen obertes totes les hipòtesis, 
des del fet que es tracti d’un crim fins al fet que hagi estat un suïcidi.


