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X.S.

Petits de Sant Guim jugant amb la neu.

La neu tenyeix de 
blanc els altiplans
Va agafar a la zona sud de la Segarra i l’Urgell el 
temps just per poder fer les fotografies del dia 

La neu va tenyir de blanc 
dimecres els altiplans cen-
trals de la Segarra (Sant 
Guim de Freixenet, Talave-
ra, Ribera d’Ondara i Mon-
toliu) i l’Urgell (Guimerà i 
Ciutadilla). Al matí l’aler-
ta va omplir de màquines 
llevaneu i tiradores de sal 
l’A-2, només en el tram en-

tre la Panadella i Cervera 
n’hi havia tres en cada sen-
tit de la marxa. De la matei-
xa manera, els ajuntaments 
van estar en estat d’alerta, i 
si bé la neu ja va apuntar al 
migdia, no va ser fins pas-
sades les 16.30 hores que va 
arribar de forma plena dei-
xant blanca l’A-2 a l’alçada 

de Ribera d’Ondara. La neu 
també va arribar a altres 
poblacions com les capitals 
de comarca Cervera i Tàr-
rega, però ho va fer en for-
ma d’aiguaneu, per la qual 
cosa no va agafar. L’A-2 va 
registrar de forma lleu cer-
ta congestió de trànsit cap a 
les 17.00 hores.

CERVERA

ALBERT MORALES RAICH

Marià Puig, un taxista jubi-
lat de Cervera, fa temps que 
es dedica a fer puzles. Asse-
gura haver posat més d’un 
milió de peces repartides 
en uns 350 puzles i espera 
posar-ne moltes més ja que 
aquesta afició s’ha convertit 
en un estil de vida.  Tot i ha-
ver fer puzles de tots els ti-
pus, formes i temàtiques, el 
puzle de la seva vida encara 
està per començar, i es que 
el Marià vol entrar al Llibre 

Guinness dels rècords dei-
xant enllestit un puzle de 

24.000 fitxes en un temps 
insòlit. Aquesta gran afició 
no podia quedar en l’anoni-
mat, i ja fa uns mesos que va 
llogar un local al centre de 
la ciutat perquè la gent po-

gués veure les seves creaci-
ons i el seu mètode de tre-
ball. La quantitat de puzles, 
però, ha fet quedar petit el 
seu estudi i ja es planteja 
fer-ne un museu.

Marià Puig. Al local del carrer Llibertat on mostra els seus puzles.

A.MORALES RAICH

Ha fet una sala 
per exposar els 
puzles al centre 
de la ciutat

Un puzle de ‘Guinness’

TÀRREGA

X.S.

L’historiador i arxiver  Gener 
Gonzalvo va morir dimarts 
als 58 anys després d’una 
etapa de delicada salut que 
el va mantenir apartat de la 
professió els últims dos anys. 
Llicenciat en Història Medi-
eval, va treballar a l’Arxiu 
Comarcal de l’Urgell des de 
la seva inauguració el 1986 
fins a l’any 2003. Després va 
treballar als arxius de Lleida, 
Reus i Tarragona. 

De l’etapa a Tàrrega cal 
destacar que va ser fundador 
amb Jaume Espinagosa de la 
revista del Museu Comarcal 
de l’Urgell URTX. També va 
crear la col·lecció Ardèvol. 
En la seva trajectòria va ob-
tenir dos beques del Centre 
Superior d’Investigacions 
Científiques per estudiar 
temàtiques medievals. Era 
també especialista en inves-
tigacions sobre el monestir 
de Poblet. 

Mor l’historiador i 
arxiver Gener Gonzalvo

X.S.

Gener Gonzalvo. Imatge del 2002 quan treballava a l’Arxiu de Tàrrega.

CERVERA

Grepp Teatre estrena diu-
menge una nova producció, 
L’art de la comèdia. Es tracta 
d’una comèdia escrita l’any 
1964 pel dramaturg Eduardo 
De Filippo. L’obra s’ambienta 
en un petit poble a mitjans 
del segle XX i narra la histò-
ria d’un actor i la seva com-
panyia, arruïnats a causa 
d’un incendi. Decidiran anar 
a demanar ajuda al nou Pre-
fecte del poble. 

És una peça còmica que 
planteja un debat sobre la 
funció de les arts escèni-
ques a la societat. L’estrena 
serà diumenge a les 19 h al 
Gran Teatre. Dirigida per 
David Mora, compta amb el 
següent repartiment: Toni 
Ortiz, Joan i Mariona Dalma-
ses, Jenifer Lozano, Joan Ni-
not, Joan Novell, Pere i Sergi 
Camps, Pere Martí, Ariadna 
Vidal i Rafa Ayllon.

El Grepp estrena ‘L’art de 
la comèdia’ diumenge

GREPP

Gran Teatre. Un assaig de l’obra aquesta setmana.


