
Los Angeles 
EFE 
La sexta temporada de la popular 
serie de fantasía épica Juego de 
Tronos se estrenará el próximo 24 
de abril en inglés, informó ayer la 
cadena HBO a través de su perfil 
en la red social Twitter. Se trata 
de una temporada muy especial 
para la serie, puesto que será la 

primera vez que la adaptación 
televisiva se adelante a lo publi-
cado en los libros de George R.R. 
Martin en los que se basa. Y es 
que recientemente, el novelista y 
guionista afirmó que no había lo-
grado terminar a tiempo el sexto 
tomo de su aclamada saga, Vien-
tos de invierno, por lo que expre-
só la dificultad de que ese libro 
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‘Juego de Tronos’ 
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próximo 24 de abril
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llegara a las librerías antes de que 
se estrene la nueva temporada 
de la serie en HBO. Sin embargo, 
tranquilizó a sus lectores afirman-
do que la serie ha tomado su pro-
pia ruta para explicar la historia 
de forma distinta a sus novelas. 
Como ha sido habitual en la fic-

ción, la preparación de la nueva 
temporada se ha mantenido bajo 
el máximo secreto, pero sí se sa-
be que se han incorporado los ac-
tores Max von Sydow o Ian McS-
hane a un reparto liderado por 
intérpretes como Peter Dinklage, 
Lena Headey y Emilia Clarke.

Será la primera temporada
en adelantarse a las novelas

La serie documental Making a 
Murderer, estrenada el 18 de 
diciembre en Netflix, relata la 
historia de Steven Avery, un 
hombre de Wisconsin encar-
celado en 1985 por un caso de 
violación y liberado 18 años 
después tras una prueba de 
ADN que demostró su inocen-
cia, pero en 2005 fue nueva-
mente acusado de asesinato. El 
documental levantó dudas so-
bre la justicia de ambos casos, 
lo que motivó una campaña en 
Internet, con más de 350.000 
firmas, para liberar a Avery.

Un documental 
motiva una 
campaña en 
Internet para 
liberar a un 
preso en EEUU
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VOLTA PEL MÓN 
AMB LA SEU VELLA

Laguna de Apoyo (Nicaragua)
En el magnífic territori nicara-
güenc, hi ha una llarga cadena 
volcànica que travessa tot el pa-
ís de nord a sud. Al mig 
d’ella hi ha un cràter 
de sis quilòmetres 
de diàmetre que 
es va formar  fa 
milers d’anys, 
després d’una 
potentíssima ex-
plosió del volcà 
Pre-Apoyo, el qual 
avui dia es consi-
dera que està en re-
pòs, si bé manté certa activitat a 
través d’algunes visibles fumaro-
les. Amb el temps les pluges i les 
aigües subterrànies l’anaren col-
gant i formaren una bonica llacu-
na, envoltada d’una abundant ve-
getació. La Laguna de Apoyo, que 
fou declarada reserva natural en 
1991 pel Ministerio del Ambiente 
y de los Recursos Naturales  (MA-
RENA),  és una de les més boni-
ques de Nicaragua i esdevé un 
atractiu destí turístic tant per na-
cionals com per estrangers. 

L’única manera per  arribar-hi 
és amb taxi, però com que era 
molt car vam fer autoestop. De 
seguida, en Mario de 53 anys, i 
el seu fill, també Mario de 29, els 
dos guatemalencs de Xelaju, van 
parar. El Mario treballa de metge 
als Estats Units i ha vingut a veu-
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la bona energia creada, vam deci-
dir ensenyar-los-hi  la Seu Vella.  A 
Mario Basegoda pare, el que més 
li crida l’atenció és la torre i que 
a dins del conjunt monumental hi 
ha diferents tipus d’arquitectura. 
Li recorda a San Gimignano, a la 
Toscana italiana. Mario fill també 
ressalta la torre, així com el con-
trast entre el conjunt monumen-
tal i entre tot allò més modern 

re el seu fill Mario que treballa a 
Managua d’enginyer químic; han 
aprofitat per fer junts turisme per 
Nicaragua. Després d’una agra-

dable conversa, ens vam aco-
miadar agraïts tot desit-

jant-nos mútuament 
bon viatge. 

A la formosa  
llacuna es poden 
fer molts esports 
aquàtics. Nosal-

tres vam agafar una 
taula de paddle surf 
per tal de creuar-la, 
i així per apreciar 

bé el seu gran diàme-
tre;  al bell mig semblava que es-
tiguéssim al mar... De sobte, vam 
veure dues persones amb caiacs 
que, a uns 500 metres de nosal-
tres, feien moviment estranys.  
Nosaltres vam pensar que es-
taven jugant i vam continuar la 
nostra ruta aquàtica. Al cap d’una 
estona, al veure que encara con-
tinuaven en el mateix lloc, vam 
decidir anar a veure si passava 
alguna cosa i... sorpresa! Eren els 
dos “Marios”, pare i fill, que ens 
havien agafat en autoestop unes 
hores abans. El caiac del Mario fill 
estava ple d’aigua, i estaven esgo-

tats, degut a l’esforç realitzat per 
arribar a terra ferma. Sense pen-
sar-ho dues vegades els portàrem 
fins a la riba, Jordi va arrossegar 
el caiac trencat del Mario men-
tre nedava, i Tanit ho va fer amb 
el surf de rem amb el Mario da-
munt. Els vam rescatar!

Després de refer-nos, vam riu-
re i vam acabar fent unes cervese-
tes i sopant junts. I com no, amb 
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que l’envolta. Els dos ens comen-
ten que quan miren la Seu Vella, 
aquesta emana  història. No po-
den parar de mirar-la... La llacuna 
de Apoyo  va ser un lloc que ens 
va agradar molt, tant pel seu pai-
satge, l’abundant flora i fauna, les 
seves aigües tranquil·les, i especi-
alment per les persones que vam 
conèixer donant-nos mútuament  
“apoyo”. Mai millor dit!


