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editorial
RESE7
Fa poc més d’un any inaugurà-
vem aquest agosarat projecte 
amb el llançament d’un diari di-
gital proveït amb les darreres 
prestacions tecnològiques i d’un 
setmanari en paper amb què 
preteníem obrir un nova finestra 
a Ponent en què la vistositat grà-
fica i la qualitat periodística ven-
tilessin una habitació reclosa pels 
conflictes d’interessos existents 
entre el poder polític i la prem-
sa, lligats fins a l’extenuació (del 

primer a la segona). Una vega-
da assolits els nostres objectius, 
alhora que superats els esculls 
que suposa, d’una banda, no 
voler dependre de cap adminis-
tració pública, quelcom inaudit 
a Lleida, i, de l’altra, no cedir a 
les pressions i els xantatges del 
monopoli informatiu que dicta 
(dictatorialment) les normes a les 
terres de Ponent, estem prepa-
rats per fer un pas endavant. Als 
nous productes presentats en-

guany per 7accents, SE7 i Guia 
Segrià, s’hi afegeix ara un vell 
conegut, el setmanari 7accents, 
que torna millorat, renovat i, so-
bretot, adaptat als nous temps. 
En definitiva, un reset en tota 
regla per evitar els quioscos, un 
gremi subjecte al mateix mono-
poli i incapaç de reinventar-se, i 
per enfocar aquest producte al 
seu públic real, joves inconfor-
mistes amb estudis universitaris 
habituats a adquirir allò que els 

interessa a Internet i a consu-
mir-ho a través d’smartphones 
i tablets. Parlem, doncs, d’una 
nova etapa per a una nova era 
de la qual Lleida no pot roman-
dre al marge més temps.
Finalment, de part de tot l’equip 
només us volem agrair que con-
tinueu formant part d’aquesta 
nova etapa de 7accents, una era 
que, com l’anterior, mira al futur 
respectant els valors del perio-
disme de sempre. Gràcies!

Tinc el cor català 

http://www.fauria.es/
https://www.google.es/maps/dir/''/7ACCENTS+GOOGLE+MAPS/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x12a6e068e4742891:0xa8557c9f234742f1?sa=X&ved=0CIMBEPUXMAxqFQoTCKer3qSt-8gCFce8GgodDnQI3w
redaccio@7accents.cat
http://www.7accents.cat/noticia/3953/anna-torres-nova-secretaria-territorial-de-pimec-lleida
http://www.7accents.cat/noticia/3951/lajuntament-i-la-residencia-dagramunt-diuen-que-els-avisos-del-desbordament-del-sio-van-se
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Imagina que, d’un dia per l’altre, t’impedeixen entrar 
a casa teva per la porta per on ho havies fet sempre
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La família Pifarré busca 
un camí alternatiu per 
tal que el transport de 

mercaderies pugui
accedir a la granja.

Fotos: Dani Martínez

Ramaderia Pifarré: 
un camí sense 

sortida?
 JOAN

ROSINACH
 LLEIDA

www.7accents.cat

Ens remuntem uns cinc anys 
enrere. Ramaderia Pifarré 
seguia amb la seva activitat 
ramadera habitual, fent créi·
xer uns 300 vedells a la seva 
explotació situada enmig de 
l’Horta de Lleida. La tranquil·

litat regnava en el si d’una fa·
mília que ha vist créixer qua·
tre generacions envoltada de 
la calma que transmet el pai·
satge d’aquesta zona agrícola 
lleidatana. Només el pas del 
tren d’alta velocitat, que es 
pot veure –i sentir!· des del 
mateix balcó d’on els més 
grans de la família observen 
l’habilitat dels més petits amb 
una pilota, semblava poder 
interrompre en la placidesa 

http://www.7accents.cat/
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de les llargues tardes de pri-
mavera. Avui les coses a Ra-
maderia Pifarré han canviat. I 
l’AVE, en aquest cas, no en té 
pas la culpa.
La història comença quan 
José Luis Plaza Tolosa, deci-
deix comprar el terreny que 
col·lideix amb l’explotació de 
Ramaderia Pifarré. Presidit 
per un habitatge a mig camí 
entre una casa i un xalet, el 
propietari no sembla mirar 
amb bons ulls des del primer 
moment que la família Pifar-
ré faci ús d’uns 40 metres de 
camí situats a la seva propie-
tat que passa per davant de la 
porta de la seva nova segona 
residència. Un trajecte que 
els Pifarré han fet tota la vida 
i que, segons la mateixa famí-
lia, en els anys seixanta es va 
vendre la parcel·la a l’anterior 
propietari mitjançant un pac-
te -no escrit- de servitud líci-
ta del camí en qüestió. Sigui 
com sigui, la denúncia es por-
ta a terme i el jutge dóna la 
raó al denunciant. La primera 
sentència és un fet, però la fa-
mília Pifarré no es queda de 
braços creuats. 
Un dels fonaments en què 
es basava aquesta primera 
sentència rau en l’existència 
d’un altre accés a l’explota-
ció ramadera. Concretament, 
es tracta d’un camí de servei 
propietat d’Adif, confeccio-
nat per la mateixa empresa 
d’infraestructures per dur a 
terme les faraòniques obres 
de l’alta velocitat espanyola. 
Un camí pel qual hem passat 
per arribar a la mateixa explo-
tació i del que -sense neces-
sitat de veure els estudis fets 
per tècnics de l’Ajuntament 
de Lleida- podem constatar 
que és totalment inviable per 
a la circulació de vehicles de 
gran tonatge. De fet, Adif 
ho confirma en aquest co-
municat, un document que 
havia estat totalment omès 
pel jutge a l’hora de dictar la 
sentència. Aquest des-
cuit va permetre a 
l’advocat de la 
família Pifarré 
recórrer la 
s e n t è n c i a 
a l’Audi-
ència Na-
cional, on 
tres jutges 
decideixen 
reobrir el cas. 
A hores d’ara 
doncs, la resolució 
final es troba en com-
pàs d’espera.
Enmig d’aquesta tensa espe-
ra, la família Pifarré ha acon-

seguit que el cas ar-
ribi a la Paeria. El 
consistori ha 
decidit pren-
dre part en 
l ’assump-
te però 
des d’una 
neutralitat 
administra-
tiva que se’ls 
recrimina des 
de certs grups 
polítics municipal. 
Consideren que l’Ajun-
tament, amb aquesta actitud, 
afavoreix la posició que ha 
adoptat Plaza i denuncia que 
aquest propietari no faci cas 
del decret en què s’obligava 
a deixar pas per aquest camí 
a camions de gran tonatge 
amb destinació a l’explotació 
durant unes hores al dia i uns 
dies concrets de la setmana. 
D’altra banda, algunes for-
macions creuen que aquest 
cas tracta d’un litigi entre dos 
particulars i, per tant, l’Ajun-
tament hagués pogut inter-
venir, però mai havia hagut 
de prendre partit en un tema 
que depèn, únicament, de la 
decisió d’un jutge.
La partida s’està jugant en di-
versos camps i la complexitat 
de la qüestió porta a pensar 
que la resolució final s’esde-
vindrà per petits detalls. To-
tes les parts hi veuen certes 
estranyeses en el cas, però 
cap de les persones amb qui 
s’ha parlat no posa llum a la 
situació. Així doncs, en aquest 
camí -de més de 40 metres- 
planegen certs dubtes als 
quals, a hores d’ara, ningú 
no ha estat capaç de donar-hi 
resposta. Entre d’altres, els 
motius que han fet que hi 
hagi presentada una denún-
cia urbanística per la casa del 
José Luis Plaza des del juny i, 
a dia d’avui, encara cap tècnic 
de la Paeria s’hi hagi acostat 
per fer-ne un informe.
En aquest context, sembla 

evident que cercar al-
ternatives al pas 

actual és una 
bona forma 

de guanyar 
temps. La 
p ro p o s t a 
del camí 
propietat 
d’Adif re-

sulta d’ex-
tremada difi-

cultat, tant pel 
cost públic com 

també per la necessi-
tat de canviar tota la ubicació 
de l’explotació, fet que do-
naria lloc al tancament ipso 

La resolució 
judicial es 
troba en
compàs 
d’espera

Plaza fa cas
omís al decret 
que marca les
hores de pas 
dels camions

http://www.7accents.cat/documents/carta-adif-complementaria.pdf
http://www.7accents.cat/documents/carta-adif-complementaria.pdf
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Dues generacions de la família Pifarré, 
juntes davant de l’adversitat.
Fotos: Dani Martínez

La via d’accés a la granja, tancada.
Fotos: Dani Martínez

Carrer els Horts, 24 · 25183 Seròs
Tel. / Fax 973 780 425
Mòbil 665 972 314
tallersfgomez@gmail.com
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facto de la Ramaderia. A més, 
aquest accés comportaria el 
pas pel mig del femer, una 
possibilitat totalment prohi-
bida per la llei, segons infor-

ma el mateix Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació. D’altra 
banda, la família Pifarré ha 
proposat l’alternativa d’un 

camí que porti a la mateixa 
zona actual de càrrega i des-
càrrega de l’explotació i que 
només requeriria d’una part 
del terreny de Plaza, situada 

al costat oposat de la casa. 
I mentre es dibuixen possi-
bles propostes alternatives 
per a un horitzó no molt llu-
nyà, els propietaris de Rama-

deria Pifarré han d’alimentar 
el seu bestiar amb l’esforç 
extra que suposa despla-
çar-se amb el propi tractor 
fins al lloc on poden accedir 
els camions de gran tonatge, 
a més de dos quilòmetres de 
l’explotació. S’han resignat a 
esperar les hores concretes 
del dimarts per aprovisionar 
de menjar els seus animals, 
decebuts amb certes actituds 
dels que manen. Potser per 
això també han buscat l’escalf 
dels més propers per intentar 
passar aquest mal tràngol de 
la millor forma. Amics, veïns i 
associacions, tot fent costat la 
família, han participat en di-
verses mobilitzacions promo-
gudes per Ramaderia Pifarré 
on el crit unànime de “Salvem 
la granja Pifarré” posa de ma-
nifest les possibilitats reals de 
perdre l’explotació. 
En definitiva, l’únic que sem-
bla clar a hores d’ara és que 
la situació ha entrat en un 
camí sense sortida. El xoc de 
trens entre les dues parts és 
evident i la solució final passa 
per la decisió d’un jutge que 
es basarà, només, en la fredor 
que aporten una sèrie de do-
cuments. Uns quants papers 
que el Joan Pifarré ens mos-
tra rellegint-ne cadascuna de 
les parts més significatives. 
Fa la sensació que té ganes 
que tot el món s’assabenti 
del que els està passant a la 
seva família, i així ho demos-
tra en cada declaració. En el 
seu rostre dibuixa la desespe-
ració de qui se sap amb la raó 
però tem que no li donin. I és 
que, més enllà d’un negoci, a 
Ramaderia Pifarré hi ha coses 
molt més importants en joc. 
La família. 
Quatre generacions. 
Una vida.

http://www.guiasegria.cat/entity.php?id=247
http://www.7accents.cat/documents/informe-darp-ramaderia-pifarre.pdf
http://www.7accents.cat/documents/informe-darp-ramaderia-pifarre.pdf
http://www.7accents.cat/documents/informe-darp-ramaderia-pifarre.pdf
http://www.7accents.cat/documents/informe-darp-ramaderia-pifarre.pdf
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Set hores per desmuntar i, 
alhora, despullar la regidora 
de moda a l’Ajuntament de 

Lleida, Ángeles Ribes

7 hores i
 GERARD

MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

“Un café con una gotita de 
leche, por favor!”, demana la 
portaveu del grup municipal 
de Ciutadans a l’Ajuntament 
de Lleida, Ángeles Ribes.

GERARD MARTÍNEZ
Què tens contra la llet?

ÁNGELES RIBES
Nada. Simplemente no me 
gusta demasiado. Al contra-
rio del queso. No soy alérgi-
ca a la lactosa ni nada por el 
estilo. Sólo a las aspirinas y a 
la penicilina, pero no lo es-
cribas, si no es probable que 
alguien me ponga en el café.

G. M.
El cafè amb una goteta de 

llet és la beguda oficial de 
les teves aquelarres?

Á. R.
A diferencia de muchos políti-
cos, yo tengo sentido del hu-
mor y acepto las críticas y las 
bromas. Estamos expuestos 
a la opinión pública, si no te 
gusta, deja la política. Dicho 
esto, no soy una bruja, pero 
tampoco una persona  dulce 
ni cándida. Si fuera un hom-
bre seguro que me definirías 
de otro modo. 
Res de sexismes. Per demos-
trar-ho, li permeto pagar-me 
l’esmorzar. 

Á. R.
Eso es porque crees que ten-
go un sueldo pornográfico?

G. M.
Quant cobres?

Á. R.
3.500 euros al mes de la Di-

putació y unos 1.000 más de 
la Paeria por asistencias a 
plenos, comisiones etc. Pero 
trabajo más de doce horas al 
día.
No hi ha dubte de qui ha de 
pagar l’esmorzar. De camí al 
despatx de Ciutadans a la 
Paeria em reconeix oberta-
ment que ha pagat i ha cobrat 
en negre en alguna ocasió. 

G. M.
Per això et van denunciar?

Á. R.
No. Compramos unas bordas 
en Viella para rehabilitarlas y 
una entidad ecologista nos 
denunció. Fue un calvario, 
pero el juez nos terminó dan-
do la razón.
Y también se terminó la pasta 
de dents. Simplement se les 
raspalla. Embrutem-les-hi de 
nou.

G. M.
La millor manera de canviar 
la ciutat i la política és pac-
tar amb el màxim represen-
tant de la vella política?

Á. R.
Puede. Del mismo modo que 
tengo que circular por una ca-
rretera en mal estado que, a 
su vez, quiero arreglar.

G. M.
En què has hagut de cedir 
per assolir un pacte amb el 
PSC?

Á. R.
En algunos puntos del carta-
pacio y en la contratación de 
determinados trabajadores 
eventuales.

G. M.
I no et deixis alguns privilegis  
de Ros com continuar agafant 
el cotxe oficial per assumptes 
personals...

La ciutadana Ribes em tanca 
la porta als nassos quan arriba 
un arquitecte que es vol reu-
nir amb ella. Em truca mitja 
hora després.
G. M.
Et reuneixes amb molta gent 
a la setmana? I què volen?

Á. R.
“Qué hay de lo mío” es lo que 
más escuchamos en el des-
pacho. Son personas, dema-
siadas, que habían llegado a 
acuerdos con el  Ayuntamien-
to mediante pactos verbales 
y que ahora, lógicamente, 
quieren cobrar. Son prácticas 
que no pueden repetirse más 
a partir de ahora.
L’Ángeles em passa a buscar 
per la redacció, on aprofitem 
per repassar algunes de les 
portades del setmanari que hi 
ha penjades a la paret.

http://www.7accents.cat/
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una goteta
de llet

Á. R
Siurana se tuvo que enfrentar 
a una ciudad en crecimiento. 
Lleida le quedó grande. Marta 
Camps se equivocó por com-
pleto. No es lo mismo algo 
ilegal que algo éticamente 
reprobable. CiU ha cambia-
do de opinión al respecto del 
parque de los Pitufos, pero no 
extraña a nadie, es una de sus 
prácticas habituales. También 
son muy buenos creando le-
mas, aunque todos sabemos 
que nadie les está juzgando 
por sacar las urnas a la calle.

G. M.
Per què no podem votar 
què volem ser?

Á. R.
No se trata de eso, sino de 
cambiar el sistema. El juego 
tiene reglas y sólo las pueda 
cambiar quien gobierna.

G. M.
Guanyar unes eleccions és 
fer el que et roti durant qua-
tre anys, doncs?

Á. R.
Así es. Por eso resulta tan im-
portante hacerle entender al 
ciudadano que lo que vota un 
día tendrá que tragárselo a lo 
largo de cuatro años. Antes 
de comprar un coche nos es-
tudiamos todos los catálogos 
posibles, pero somos incapa-
ces de leernos los programas 

de los partidos antes de ir a 
las urnas. El problema de la 
política no son los políticos, 
son los ciudadanos.

G. M.
I si els ciutadans voten inde-
pendència?

Á. R.
Por ahora eso no ha pasado.

G. M.
A Lleida sí, de carrer. 
T’hem descobert una nova 
al·lèrgia: l’estelada!

Á. R.
No es alergia, pero no me re-
presenta, ni a mi ni a muchos 
ciudadanos.
Ens dirigim ara a la Diputació 
de Lleida. Li sona el mòbil, 

http://www.7accents.cat/quiosc?id_revista=numero-12
http://www.7accents.cat/quiosc?id_revista=numero-10
http://www.7accents.cat/quiosc?id_revista=numero-10
http://www.7accents.cat/quiosc?id_revista=numero-9
http://www.7accents.cat/quiosc?id_revista=numero-2
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concretament la sintonia de 
la marxa imperial de Darth 
Vader a ‘Star Wars’. Faig una 
mitjana: l’Ángeles dedica al 
mòbil cinc minuts de cada 
hora. Mentrestant, a mi se’m 
caga un colom a la jaqueta.

Á. R.
La Diputació de Lleida me ha 
sorprendido negativament. 
Además, tengo que recono-
cer que es mucho más fácil 
hablar con Ros que con Reñé. 
Ros es cordial y agradable, 
muy curosos en los detalles 
personales. La Diputació es 
mucho más sectaria.
Comprovo que no hi ha rastre 
de cap detall de l’alcalde en 
forma de fulard al seu despatx 
abans d’acompanyar-la a una 
tertúlia radiofònica durant 
el transcurs de la qual aca-
barà discutint amb la Cristina 
Simó, de JxSí, sobre el procés 
independentista i, de retruc, 
sobre el conflicte lingüístic.

G. M.
Per què parles sempre en 
castellà?

Á. R.
Es mi lengua materna y me 

expreso mejor. Hablar en cas-
tellano se ha convertido en 
una actitud vergonzante  para 
muchos. Para mi lo es más no 
expresarme como es debido 
en un pleno, como les pasa a 
otros regidores. 
Minuts abans de demanar el 
segon cafè amb una gota de 
llet del dia, dos grups de per-
sones l’aturen mentre cami-
nem per l’Eix. La petonegen 
i li exposen les seves deman-
des. Ella els respon en català.

G. M.
Bateria de noms: Àngel Ros.

Á. R.
Superviviente.

G. M.
José Crespín.

Á. R.
Família.

G. M.
Joan Reñé.

Á. R.
Prepotencia
Roberto Fernández

Á. R.
El pensador contracorriente.

G. M.
Tu marido, Óscar Uceda.

Á. R.

Será un gran parlamentario.
G. M.

Y Juan Cal.
Á. R.

Pasapalabra.
Ens creuem amb la Tere-
sa Cunillera i la Mònica La-
fuente, del PSC. Ribes i Cu-
nillera s’assemblen. Dones 
intel·ligents, amb caràcter i al 
servei d’Espanya. Tot i que la 
del PSC no hauria reaccionat 
així davant de l’últim nom...

Á. R.
Los convenios anuales de la 
Paeria con Segre y otros me-
dios de comunicación son una 
perversión, una aberración 
que convierte los periodistas 
en meros instrumentos polí-
ticos y los propios medios en 
órganos de gobierno. Mante-
ner a los ciudadanos informa-
dos es importante, pero man-
tenerlos alimentados también 
y no por eso se subvenciona 
una panadería como si fuera 
un ente público.
Durant el dinar,  més cava que 
pa. I amb el mòbil permanent-
ment a la mà. Per acabar, un 
altre cafè amb una goteta de 
llet. Jo, un cafè sol. La imat-
ge que desprèn l’Ángeles és 
d’una persona extrema i ex-
tremista. Però les aparences 
enganyen. És una política de 
contrastos. I amb persona-
litat. D’aquí la gota de llet. 
Perdó: goteta.
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 El desbordament del riu 
Sió acaba amb la vida de 
quatre àvies a Agramunt
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ECONOMIA

JARC i UP volen 
una valoració
ràpida dels danys 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

JARC-COAG i Unió de 
Pagesos reclamen al De-
partament i al Ministeri 
d’Agricultura una valora-
ció ràpida i acurada de les 
afectacions en l’agricultura 
ocasionades pels intensos 
aiguats d’aquest dilluns a 
gran part de Catalunya i 
que han provocat nombro-
ses inundacions de camps, 
entre d’altres desperfectes. 
Unió de Pagesos també 
demana a Agroseguro peri-
tatges en el cas de conreus 
assegurats que han estat 
afectats, com és el cas de 
les oliveres. Des de JARC 
es mostren especialment 
preocupats els productors 
de cereals lleidatans afec-
tats ja que “hauran d’es-
perar setmanes per poder 
accedir als camps inundats, 
els caldrà reparar les parcel-
les, tornar a treballar la ter-
ra i replantar, duplicant el 
cost”.
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S‘investiga si el geriàtric estaria en una zona inundable
 ACN
 AGRAMUNT

www.7accents.cat

El desbordament del riu Sió 
al seu pas per Agramunt ha 
inundat la planta baixa de 
diverses cases dels carrers 
paral·lels al riu, així com la re-
sidència d’avis Ribera del Sió. 
A causa de la tromba d’aigua, 
quatre àvies de les nou que 
dormien al semisoterrani del 
centre geriàtric han perdut la 
vida. Les altres cinc han po-
gut ser rescatades amb vida. 
Els bombers de la unitat sub-
aquàtica que han accedit per 
les finestres s’han trobat les 
supervivents surant al damunt 
dels seus matalassos a mig 
metre del sostre, ja que hi ha-
via uns dos metres d’aigua a 
l’interior de la sala. L’Ajunta-
ment d’Agramunt ha decretat 
tres dies de dol, men-
tre que el Síndic 
de Greuges ha 
demanat una 
i n v e s t i g a -
ció acurada 
sobre si el 
centre ge-
riàtric es va 
construir o 
no en zona 
i n u n d a b l e . 
Tot i que des 

del centre asseguren que te-
nen tots els permisos 

i que l’edifici es 
va construir en 

una zona no 
inundable, 
ara fa deu 
anys, des 
de la Con-
federac ió 
Hidrogràfi-

ca de l’Ebre 
(CHE) diuen 

que el centre es 

Una ambulància 
davant de la re-
sidència d’avis 
d’Agramunt i un 
usuari mirant per 
la finestra.
Foto: ACN

troba en zona inundable.
El membre del consell d’ad-
ministració de la residència Ri-
bera del Sió, Josep Esteve, en 
canvi, ha assegurat que la re-
sidència “té tots els permisos” 
i que es va construir en “zona 

no inundable’’. Esteve també 
ha remarcat que durant la nit 
hi havia dues persones que 
estaven vigilant però que ‘’no 
hi ha hagut capacitat de reac-
ció’’ perquè la inundació ha 
estat molt ràpida. Tot i això, 
l’Associació de Bombers Vo-
luntaris assegura que van avi-
sar a la residència d’avis abans 
que arribés l’aigua. En aquest 
sentit, el conseller d’Interior, 
Jordi Jané, ha fet una crida a 
“la màxima unitat de tothom” 
per aclarir els fets.

SOCIETAT

‘El País’ informa que un alcaldable del PP ha
estat detingut per compartir pornografia infantil

 EL PAÍS
 LLEIDA

La Policia Nacional ha detin-
gut aquest dimecres a Lleida 
a Rafael Cándamo, excap 
de la unitat de recerca de 
la Guàrdia Urbana de Lleida 
i delegat d’UGT a la Paeria, 
acusat d’intercanviar porno-
grafia infantil d’extrema du-
resa a través de xarxes P2P. 

Cándamo va ser l’alcaldable 
del Partit Popular a Rosselló 
(Segrià) en les últimes elecci-
ons municipals.
Les recerques es van iniciar 
després de la denúncia d’una 
ONG nord-americana, que 
va alertar de l’existència de 
diversos canals d’intercanvi 
d’arxius de pornografia in-
fantil. La Policia Nacional va 
rastrejar la descàrrega de 

26 arxius que van permetre 
identificar el titular del comp-
te -precisament el cap de la 
Guàrdia Urbana de Lleida- 
des de la qual es compartien 
vídeos i fotografies de me-
nors practicant actes sexuals 
de gran duresa.
En l’operació s’han intervin-
gut un ordinador personal, 
unitats externes de memòria 
i suports d’àudio.

SOCIETAT

Generalitat i UdL signen el conveni 
per crear la Càtedra Abel Martínez

 ACN
 LLEIDA

La consellera d’Ensenyament 
en funcions, Irene Rigau, i el 
rector de la Universitat de 
Lleida, Roberto Fernández, 
han signat el conveni per 
a la creació de la Càtedra 
Abel Martínez en record del 
professor mort l’abril passat 
per l’agressió d’un alumne a 

l’institut Joan Fuster de Bar-
celona. La Càtedra Educació 
i Adolescència Abel Martínez 
neix amb l’objectiu d’esdeve-
nir un espai de reflexió i anàli-
si sobre l’educació i l’adoles-
cència i d’estudiar el paper i 
el comportament de l’ado-
lescència dins del sistema 
educatiu, coordinar projectes 
d’investigació  oferir semina-
ris i conferències.

4·114·11 
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Jané crida a la 
“màxima

unitat” per 
aclarir els fets 
de la tragèdia

http://www.7accents.cat


El sòl de la ciutat esportiva del Lleida Bàsquet ha estat adjudicat a un inver-
sor privat.

7accents.cat
www.

ESPORTS

Un postor privat s’adjudica la
ciutat esportiva del Lleida Bàsquet

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Agència Tributària ha ad-
judicat el sòl de la ciutat es-
portiva del Lleida Bàsquet a 
un postor privat. Així ho va 
reconèixer l’alcalde de Llei-
da, Àngel Ros, en resposta 
a una pregunta del regidor 
de Convergència i Unió Paco 
Cerdà en el darrer Ple muni-
cipal. La Paeria havia presen-
tat, tal com estava previst, 
una oferta de 100.000 eu-
ros pels terrenys ubicats al 
barri de Balàfia. No obstant 
això, contra tot pronòstic 
un altre postor va participar 
en la subhasta el passat 8 
d’octubre amb una oferta de 
250.000 euros, de manera 
que el consistori ha perdut 
la licitació. Ros va explicar 

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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La Paeria
demana a
Hisenda

poder igualar
 l’oferta

que han sol·licitat per escrit 
a Hisenda que se’ls atorgui 
el dret de tempteig per tal 
d’igualar l’oferta privada i 
adjudicar-se la ciutat espor-
tiva.
La pèrdua de la ciutat espor-
tiva del Lleida Bàsquet per 
part de La Paeria, en cas de 
confirmar-se, seria una pèssi-
ma noticia per al Força Llei-
da, ja que podria afectar el 
conveni plurianual 
que té pactat 
amb les ins-
titucions i 
que ha de 
g a r a n t i r 
la super-
v ivènc ia 
del club. 
El refi-
nançament 
del rènting 
de la ciutat es-

portiva, que ha de permetre 
a l’Ajuntament i la Diputació 
incrementar la seva aporta-
ció al Força Lleida, encara 
no s’ha fet efectiu per l’em-
bargament d’Hisenda de la 
ciutat esportiva pel deute 
contret amb el Lleida Bàs-
quet SAD. L’estratègia de 
la Paeria per desbloquejar 
la situació passava per ad-
judicar-se els terrenys en la 

subhasta. Cal recordar 
que el president 

del Força Lleida, 
Félix González, 

va assegurar 
aquest es-
tiu que no 
continuarien 
amb el pro-
jecte si no se 

signa el con-
veni abans que 

acabi l’any.

CULTURA

7accents publica el

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El primer número del SE7, 
el nou diari gratuït en paper 
de Lleida, es va publicar el 
18 de setembre, una setma-
na abans de les eleccions 
al Parlament de Catalunya i 
de la la Fira Agrària de Sant 
Miquel. L’avançament del 
primer número es produ-
ïa pel moment històric que 
vivia Catalunya, immers en 
un 11-S totalment polititzat, 
uns comicis que ho podien 
canviar tot i una Fira de Sant 
Miquel que es preveia multi-
tudinària.
7accents llençava el segon 
número del SE7, que es pot 
adquirir gratuïtament a una 
cinquantena d’establiments 
de la Segarra, l’Urgell, el 
Pla d’Urgell, les Garrigues, 
la Noguera, el Pallars Jus-
sà i el Segrià, el 29 d’octu-
bre, El segon número conté 
quaranta pàgines en format 
tabloide i se n’han imprimit 
15.000 exemplars. El nou 
SE7 inclou una sèrie d’info-
grafies sobre l’evolució dels 
resultats electorals a Cata-
lunya i, concretament, a 
Lleida durant els últims cinc 
anys; un reportatge sobre la 
Federació d’Associacions de 
Veïns de Lleida (FAVLL); un 
passeig per la darrera edició 
de Municipàlia i Innocam-
ping; un sorteig amb el For-
ça Lleida com a protagonis-
ta; un repàs a les pel·lícules 
catalanes estrenades recent-
ment que han estat rodades 
a les comarques de Ponent, 
i una entrevista en exclusiva 
a l’artista japonesa Chiharu 
Shiota, que actualment tri-
omfa a la Fundació Sorigué 

amb l’exposició In the begin-
ning was....
El SE7, de tall més clàssic 
que el setmanari de paga-
ment 7accents, disposa de 
vuit seccions: Política, So-
cietat, Economia, Esports, 
Cultura, Entrevista, Cartes i 
7+1. Tanmateix, les seccions 
relacionades amb l’actualitat 
informativa són introduïdes 
per un reportatge en profun-
didat, un dels trets distintius 
del periodisme entès per 
7accents. També hi seran 
presents més opinions de 
firmes especialitzades i info-
grafies per dotar els temes 
de major intel·ligibilitat. En 
l’apartat dedicat a les cartes 
dels lectors s’hi publiquen 
totes les missives sense ex-
cepció amb l’objectiu que 
es converteixi en la veu del 
ciutadà, mentre que 7+1 re-
presenta diversió i entrete-
niment per a tota la família, 
amb passatemps, dibuixos 
per acolorir de l’artista llei-
datana Lupe Ribot i, final-
ment, un nou capítol de Se7 
RUE de la Llotja, la vinyeta 
humorística del prestigiós 
dibuixant Joan Balasch.
D’aquesta manera, 7ac-
cents ha afegit un producte 
més als seus serveis, que es 
complementen amb un set-
manari de pagament, una 
productora audiovisual, una 
assessoria de comunicació i, 
a partir de l’11 de setembre, 
l’app Guia Segrià.
Qualsevol persona o empre-
sa interessada a publicitar-se 
en el SE7, el mensual gra-
tuït de 7accents, ho pot fer 
adreçant-se al correu elec-
trònic comercial@7accents.
cat o trucant al telèfon 
973254973.
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segon número del periòdic 
mensual gratuït ‘SE7’
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De préssecs, pagesos, 
russos i grans distribuïdores
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El preu de la fruita quadruplica el que rep el pagès
 L. A. PÉREZ DE LA PINTA
 LLEIDA

www.7accents.cat

A casa en mengem bastanta 
de fruita. A l’Isa i el menut els 
agraden les pomes, els prés-
secs i la síndria especialment. 
Jo sóc més de préssecs –los 
millors són los paraguayos–, 
plàtans i meló. De verdura ells 
també en mengen molta i jo 
no tanta, però sempre acos-
tuma a haver-hi verd a la ne-
vera. Comprem habitualment 
als supermercats, però també 
en gaudim de vegades de 
fruita i verdura produïda per 
algun amic, familiar o cone-
gut que té de collita pròpia 
i crec que, veient les dades 
del darrer IPOD (Índice 
de Precios en Origen y 
Destino de los Alimen-
tos), segurament ho 
farem més encara. Al 
camp d’aquí, de Llei-
da –motor de l’eco-
nomia de la província 
i de bona part de la 
Vall de l’Ebre– hi tre-
ballen prop de 24.000 
persones i de cada euro 
i mig que paguem per un 
quilo de préssecs a ells els ar-
riben només uns 30 cèntims.
Les dades parlen per si soles: 
segons la COAG (Coordina-
dora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos) i 
l’IPOD que cada més fan pú-
blic, 1 quilo de préssecs en 
origen es ven al majorista o la 
distribuïdora que es fa càrrec 
de la producció dels pagesos 
per uns 55 cèntims i es comer-
cialitza a 1,94. Per un quilo de 
pomes o peres, el pagès va 
rebre el mes passat, i segons 
COAG, 0,50  euros i els com-
pradors en vam pagar res-
pectivament 1,76 i 1,57. Pere 
Roqué, president d’ASAJA a 
Lleida, posa les coses pitjor 
encara: “Les xifres són encara 
més negatives pel pagès, per 
això molts intentem arribar 
directament al consumidor i 
reduir els intermediaris. Aquí 
Lleida, 1 quilo de préssec surt 
per uns 0,20-0,30 i es ven a 
botiga per 1,40; 1 de pera 
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e n s 
e l compren per 0,50 i 
us el venen a 1,80 i per 1 de 
poma rebem 0,40-0,50 i a 
botiga us surt per 1,40, ens 
explica. Si comptem que pro-
duir 1 quilo de fruita costa a 
Lleida vora 0,30 euros, queda 
clar que guanyar-se la vida 
fent de pagès no és mica fàcil. 
“La fruita de la Vall de l’Ebre 
és excel·lent. No en tenim res 
que envejar a productors de 
França o Itàlia, però 
els marges són els 
que són i, per 
això, qualse-
vol cosa que 
succeeix es 
converteix 
ràpid en un 
p ro b l e m a 
que enfonsa 
el mercat”, 
assenyala Ro-
qué.

El veto rus als productes 
alimentaris procedents de 
països de la UE com ara Es-
panya és un exemple del que 
ens explica Roqué. La decisió 
presa per Putin l’any 2014 
després que la UE i els Es-
tats Units sancionessin Rússia 
per la intervenció al conflicte 
ucraïnès va ser un exemple: 
“Ho dic clarament: allà la UE 
i els Estats Units la van cagar i 
els perjudicats principals som 

els qui produïm ali-
ments. Putin és 

un tipus amb 
molt suport 
a casa seva 
i que se 
sent fort 
p e r q u è 
nota que 
a Estats 

Units Oba-
ma no té la 

mateixa força. 

Si desafies algú, i Estats Units 
i la UE van desafiar Putin, has 
de tenir clar que guanyaràs. 
Aquí, com a molt, hi havia la 
possibilitat d’empatar, i així 
estem ara: amb el veto rus a 
sobre fins aquest estiu”.
El veto rus, a més, no l’hem 
notat els consumidors per-
què, tot i haver-se de distribu-
ir a la resta d’Europa la fruita 
que fins l’any passat absorbia 
Rússia, els preus no han bai-
xat pel consumidor: “Clar que 
no. Qualsevol qui va a com-
prar al supermercat ho veu. 
Els preus són, si fa no fa, els 
mateixos i en algun cas com 
Aldi o Lidl fins i tot més bai-
xos, perquè empren la fruita 
com a reclam. Perden diners 
amb la fruita i en guanyen 
amb la resta. El que ha succeït 
és simple: els majoristes i les 
distribuïdores han collat en-
cara més els productors i ens 

trobem tots en 
un moment  
c o m p l i c a t . 
Aquí s’han fet 

moltes inversi-
ons perquè re-
presentava que 
la fruita dolça de 
la Vall de l’Ebre 
havia de copar 
els mercats i mira 
com estem”, diu 
Roqué.  La fruita, 

en termes de qua-
litat, és competitiva, 

però cal millors comuni-
cacions: “La qualitat no la 

pot discutir ningú, però ne-
cessitem eines per millorar la 
comercialització. Quelcom bo 
seria el corredor mediterrani. 
Mentre el facin, tant me fa que 
es construeixi també la tra-
vessia central del Pirineu. Per 
nosaltres, seria fantàstic, però 
tampoc hi vull pensar mas-
sa. Si el 2014 els productors 
lleidatans de fruita dolça vam 
perdre 190 milions, enguany 
ens conformaríem perdent 
una mica menys. No ha estat 
una bona campanya tampoc”. 
Ni tan sols el darrer anunci de 
l’OMS respecte dels perills 
del consum de carn processa-
da canvien l’horitzó de la frui-
ta: “Rússia va ser una cagada 
i això n’és una altra. Han tret 
conclusions amb 800 anàlisis 
i una enquesta electoral del 
CIS fa 6.000 entrevistes. I als 
pagesos ens fot encara més, 
perquè compaginem molt so-
vint la producció de fruita i la 
ramaderia”.  

El veto rus 
no ha fet 

abaixar els 
preus al punt 

de venda

preu origen

preu botigues

0,40
1,40

preu origen

preu botigues

0,50

1,80

Meló: preu origen 0,19_preu botigues 1,29
Ajo: preu origen 1,02_preu botigues 5,04
Préssec: preu origen 0,25_preu botigues 1,40 
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Gerard Martínez Minguell càrrecl’accent
Ni trucs ni tractes
Ja sigui per la fama de bruixa 
de l’Ángeles Ribes o per la fa-
cilitat amb què els regidors del 
PSC es disfressen d’avatars a 
les xarxes socials, però el dia 
de Tots Sants d’enguany pas-
sarà a la història com la prime-
ra celebració de la castanyada 
que va compartir protagonisme 
amb Halloween de manera més 
competida. La mainada disfres-
sada amb esborronadores ves-
timentes envaïen els carrers de 
la capital del Segrià a la recerca 
de dolços davant de l’estupor 
d’uns vianants més avesats a 

tractar amb castenyeres que a 
veure-se-les amb irritants i de-
saforades hormones infantils 
bellugant-se sorollosament dar-
rere de màscares dissenyades 
per desafiar el bon gust.
Persones amb més estudis que 
jo però menys carismàtiques i 
atractives diuen que la llengua 
és el mirall de qualsevol cultu-
ra, la qual cosa resulta lògica 
si tenim en compte que la nos-
tra història i, per tant, el nos-
tre pensament, es transmet de 
pares a fills per mitjà de l’úni-
ca eina amb què comptem els 

humans que ens diferencia dels 
animals, és a dir, el llenguatge. 
Ara bé, de què serveix la llen-
gua en quant a vehiculadora de 
cultura si no hi ha res a comuni-
car, si no hi ha cultura a trans-
metre?
Les picabaralles verbals prota-
gonitzades pels grups munici-
pals de la Paeria al voltant del 
català esdevindran estèrils si no 
conservem allò pel qual té sen-
tit parlar en català. La castanya-
da, amb les pertinents casta-
nyes, els moniatos o, altrament 
dits, generadors de glucosa en 

excés, i els panellets, entre d’al-
tres, formen part dels costums i 
les tradicions de Catalunya que, 
al seu torn, es converteixen en 
un element tan identificador 
per als catalans com la mateixa 
llengua.
Defensem el català com a quel-
com propi, és clar que sí, però 
hem de protegir el fet català 
amb la mateixa rauxa, perquè si 
perdem la castanyada, els cas-
tells, les sardanes, els balls de 
bastons, els hereus i les pubilles 
o Sant Jordi, què ens queda? 
Ah, sí, Espanya...

Maneres de començar
Volia començar amb un 
tema que resultés inte-
ressant per al gran pú-
blic. Per allò d’intentar 
arribar a molta gent, 
inundar-me el mòbil de 
missatges amb felicita-
cions i agafar embranzi-
da per a propers articles. La 
cultura del like que ningú vol 
acceptar però que, en el fons, 
tothom (ad)mira, encara que 
sigui de reüll. Ressegueixo la 
premsa a l’espera d’un titular 
que m’aporti certa inspiració 
per iniciar aquest periple amb 
total convicció. Em sembla 
que ja tinc clar què interessa 
els lectors. Em poso a teclejar 
entusiasmat.
Parlo del meu petit país. 
Aquest en què només algun 
dia la boira ens impedeix 
veure el campanar del poble 
veí. Busco la manera com, a 

Joan Rosinach
(Entre parèntesis)

partir d’ara, els mestres ex-
plicaran als seus alumnes que 
ser 25 a classe els dóna dret 
a (gairebé) tot i que si arriben 
al 10 podran escollir el tutor 
del següent trimestre. Intento 
imaginar-me com s’ho faran 
per adaptar les noves mate-
màtiques a les ciències políti-
ques actuals. Sumar i restar a 

la pròpia conveniència tenint 
(massa) poc en compte que 
l’ordre dels factors, davant de 
la indefinició, sí que altera el 
producte final. 
Hauran d’explicar com la ge-
ografia i la plàstica s’han unit 
per crear un nou color que 
impregna tot el mapa d’un 
blau-verd difícil de definir. A 
música, encara que sigui per 
omplir temps, aprendran al 
ritme d’alguna cançó de Que-
en mentre m’horroritza saber 
que a classe d’història els se-
guiran incitant a l’odi cap a 
no sé on. Amb aquest pano-
rama,  visualitzo un desenllaç 
èpic amb el timbre a punt de 
sonar. La minoria silencio-
sa romandrà impertèrrita als 
seus pupitres mentre la majo-
ria d’alumnes, inquiets, anhe-
laran sortir corrents de l’aula 
a la cerca d’alguna cosa que 

els dugui a la glòria. M’adono 
que als mestres se’ls ha girat 
feina. I al meu petit país, crec 
que també.
Arribo al final sense estar 
convençut de si les meves 
primeres línies satisfaran les 
expectatives del gran públic. 
Sigui com sigui, ja tindré més 
dies per parlar-ne i més pàgi-
nes per omplir amb les meves 
dèries. 
Ara mateix, em ve de gust 
una altra cosa. 
Recordar-me d’allò tan ur-
gent, tan necessari i tan im-
portant que aquell dia vaig 
demanar a corre-cuita i avui 
es comença a fer realitat. Se-
ria injust no agrair-ho quan 
m’he pres tant temps per 
aconseguir-ho. 
Donant les gràcies. Ara ma-
teix, no se m’acut millor ma-
nera de començar.

 Als mestres 
se’ls ha girat 
feina. I al meu 
petit país, crec 
que també

 No se m’acut 
millor manera 
de començar 
que donant les 
gràcies

...opinio@7accents.cat...@7accents...facebook.com/7accents...
instagram.com/7accents...vimeo.com/7accents...
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Playmobil
En casa nos encantan 
los playmobiles. Bueno, 
me encantaban a mí y 
he conseguido que le 
encanten también a mi 
hijo. Tenemos muñecos 
de todas las épocas: des-
de los primeros que comerci-
alizaban con la marca Famo-
bil y en los que mano y brazo 
eran una sola pieza hasta los 
actuales que tienen doscien-
tos mil complementos. Y nos 
gustan todos; porque estos 
muñecos de 7,5 centímetros 
que siempre sonríen se fabri-
can en Malta y se distribuyen 
en España desde Onil son el 
mejor juguete que se ha in-
ventado. Ni los Airgam Boys 
que ahora han vuelto ni los 
Comanboys que inventó la 
catalana Comansi podían con 
ellos. De hecho, unos y otros 
no dejaban de ser en el mun-
do de los muñecos lo mismo 
que Falomir respecto a MB 
en el mundo de los juegos 
de mesa: si lo que tenías en 
casa eran Comanboys o Air-
gamboys en lugar de clicks 
eras un loser. Exactamente 
igual que si tenías la versión 
Falomir de cualquier juego de 
mesa y no la de MB.  Los Co-
manboys, por lo menos, ser-
vían para ejercer de esclavos 
de los clicks, pero los Airgam-
boys, ni eso: son demasiado 
grandes.
Los clicks tienen el tamaño 
justo, (7,5 cm), están articu-
lados e, incluso, pueden ser 
mutilados (y después recom-
puestos) sin excesivos pro-
blemas en cualquiera de las 
divertidas historias que per-
miten organizar. Desmontar-
los, cuando no disponían de 
manos móviles, era más sen-
cillo, pero ahora con un poco 
de habilidad, unos alicates y 
un trapo o tira de goma se 
puede hacer sin problemas. 
En Alemania han inventado 
muchas cosas (casi todas), 
pero los Playmobil son una de 
las mejores junto a las aspiri-

L.A. Pérez de la Pinta 
Pintan bastos

nas y los frankfurts. El señor 
Horst Brandstätter –murió en 
junio– nos hizo a todos más 
felices.
No recuerdo quién me regaló 
el primer Playmobil, la ver-
dad. Y es normal, porque tuve 
la suerte de ser un niño muy  
feliz. Tenía padres, abuelos y 
tíos que me querían y quieren 
aún y fui el primer peque de 
la familia. Pudo ser cualquiera 
de ellos, aunque es probable 
que fuera mi padre: las cosas 
más nuevas y especiales las 
solía traer él. Cada semana, 
caían dos o tres regalos y sin 
que tuviera yo que hacer nada 
en especial. A veces eran 
coches –los Guisval eran los 

  Se fabrican 
en Malta, miden 
7,5 cm y son el 
mejor juguete 
jamás inventado

 Su creador 
fue el alemán 
Horst 
Brandstätter y 
murió en julio
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m e -
jores , 
p o r -
que se 
les abrían 
las puertas y podían c o n -
vertirse en aviones–, pero las 
más de las veces  me regala-
ban muñecos y similares. Los 
playmobiles convivían con 
los sobres Montaplex y otro 
juguete parecido a los clicks 
que comercializaba también 
Guisval. De todos ellos, sólo 
han llegado a las manos de mi 

hijo los 
clicks. Y 
eso de-

m u e s t r a 
q u e , además de 
divertidos, eran duraderos y 
fiables como todo lo alemán. 
Quién me regaló el primero 
ya digo que no me acuerdo, 
pero lo que sí sé es quien 
me regaló el último. Fue este 
año, en concreto el 6 de mar-
zo. Era un click especial, de la 
serie 5 de los sobres sorpresa 
que desde 2011 comercializa 

Playmobil y llevaba buscán-
dolo mucho tiempo. Es un 
minero, el mismo que sale en 
este vídeo e ilustra este artí-
culo, y me lo regaló mi abu-
elo. Mi abuelo trabajó en Mi-
nas de Barruelo S.A. desde el 
20 de marzo de 1943 hasta el 
18 de marzo de 1967, en con-
creto, y era tornero mecáni-
co en unos talleres  que ha-
bía junto a este lavadero de 
carbón  de Vallejo de Orbó 
(Palencia) hoy en ruinas. El 6 
de marzo, en una tienda de 
juguetes que está junto a la 
que fue su casa en el barrio 
de Santa Eulàlia (L’Hospitalet 
de Llobregat) compramos un 
sobre y el muñeco apareció. 
Él, mi abuelo, había muerto 
la noche antes y nosotros ha-
bíamos bajado a la calle un 
momento para que nos die-
ra un poco el aire y cuando 

él se había ido ya, esta vez 
para siempre, a su/mi 

querido Barruelo de 
Santullán donde hoy 
descansa. El abuelo 
Donato, que este 
8 de noviembre ha-
bría cumplido 89 

años, se nos murió 
justo como dice Gerard 

y creo yo también que hay 
que morirse: de repente, en 
la propia cama y sin darse cu-
enta. La noche antes tuve la 
suerte de hablar por teléfono 
con él, pero ni él ni yo sabía-
mos entonces lo que estaba a 
punto de pasar y pasó aquella 
noche . Por eso, me despedí 
de él como cualquier otro día 
y, por eso, ahora y con estas 
líneas, quiero darle las gracias 
por el click que me regaló el 
día que le hicieron marchar-
se y por todo lo demás, que 
fue mucho y bueno. Yo sé que 
me lee y que, visto como fue-
ron las cosas aquel día 6 del 
mes de marzo pasado, estoy 
seguro que habrá tenido un 
rato para tomarse un mosto 
y unas banderillas con Horst 
Brandstätter, el inventor de 
los Playmobil. 
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Mai he estat una apassionada de la 
carn, de fet gairebé no en menjo...
Alguns companys i amics ara m’ho 
retreuen...Tu ja ho sabies això de 
que la carn és cancerígena, oi? 
El passat 26 d’octubre l’Organit-
zació Mundial de la Salut alertava 
sobre els resultats de l’estudi que 
classificava la carn vermella com 
“probablement cancerígena” i la 
carn processada com “canceríge-
na”.
Però què és la carn vermella? Es 
considera carn vermella la carn de 
res, la de vedella, la de porc, la de 
corder, la de cavall i la de cabra. I 
la carn processada? És aquella que 
s’ha transformat a través de la salaó 
(addició de sal i algun conservant), 
el curat, la fermentació, el fumat i 
altres processos que milloren el 

seu gust i/o la seva conservació. 
Alguns productes que “des d’ara” 
es consideren cancerígens són els 
frankfurts, el pernil, les salsitxes, la 
carn en conserva, la carn en llauna 
i les preparacions i salses a base de 
carn. A més, si cuinem aquests pro-

ductes en barbacoes o en paelles el 
risc augmenta. 
Després d’aquestes notícies, els 
mitjans i les xarxes socials s’om-
plien de comentaris alarmistes... 
Llegíem coses com que la carn és 
tant dolenta com el tabac (afirma-

ció que segur ha provocat que més 
d’un torni a fumar), tot i que això 
no és del tot cert... Les carns pro-
cessades i el tabac han quedat clas-
sificades com a cancerígens però 
tenen un risc associat diferent.
Alguns coneguts em pregunten: i 

ara què menjarem? El peix té mer-
curi, el marisc toxines, la carn (a 
més de tot el que ja hem dit) té an-
tibiòtics, la verdura i la fruita tenen 
pesticides.... 
Algun il·lús diu: doncs farem un hort 
al balcó de casa! Vigileu, doncs, on 

el feu, perquè si és un carrer molt 
transitat per vehicles acabareu 
menjant-vos un bon grapat de con-
taminació. 
I, aleshores, què fem? Doncs ser fe-
liços, fer esport i ingerir els aliments 
més ecològics que puguem (si ens 

ho permet la butxaca, és clar) i 
d’una forma equilibrada. Menjar 
una mica de tot per contaminar-nos 
una mica de cada cosa... almenys 
fins que la OMS publiqui un estudi 
dels efectes d’aquest còctel Molo-
tov.

 La mossadeta Laura Obea

Graellada de carn

Marc Retamero
Temps mort

L’enemic a casa
“Sempre hi ha oportunistes 
que apareixen en els mals 
moments. Aviat tancaràs 
la boca i et menjaràs les 
teves paraules, traïdor”. 
Aquesta era la resposta 
del capità del Lleida Espor-
tiu, Raúl Fuster, a un comen-
tari del seu excompany Biel 
Medina en el qual ironitzava 
sobre el joc de l’equip d’Ima-
nol Idiakez. Paraules decebe-
dores venint d’un ídol recent 
de l’afició, però, ben mirat, 
no gaire diferents de les abo-
cades per un percentatge 
important de la pròpia mas-
sa social del club arran d’un 
octubre per oblidar a nivell 
de resultats. I és que les críti-
ques, mocadorades i xiulets, 
amb l’entrenador basc com 
a principal blanc, han estat 
una constant en els darrers 
partits a casa. Ni l’últim tri-
omf enfront del Badalona ni 
l’abraçada dels jugadors amb 
el tècnic semblen haver apai-
vagat el malestar de l’afició. 
De seguir així, jugar al Camp 
d’Esports ben aviat serà un 

problema per al Lleida.
La gota que ha fet vessar el 
vas ha estat la xiulada a Urko 
Arroyo per endarrerir una 
pilota amb la intenció d’as-
serenar el joc. Guanyant per 
2-0 i tractant-se dels últims 
compassos del partit trobo 
totalment fora de lloc la re-
acció d’aquests aficionats, si 
és que se’n pot dir així. I us 
ben asseguro que no van ser 
dos o tres els que van xiular, 
sinó bastants més. Per si no 
fos suficient, els retrets se’ls 
va endur un jugador que fins 
fa ben poc estava lesionat 
de gravetat i que s’esforça 
al màxim per recuperar la 
seva millor versió el més aviat 
possible. A més, havia estat 
un dels millors del matx i en 
aquella acció, al cap i a la fi, 
va fer el més correcte quan 
disposes del marcador a fa-
vor i resta poc per acabar, és 
a dir, assegurar la possessió. 
Val a dir que aquest sector 
de públic segurament hagués 
actuat de la mateixa manera 
si la passada cap endarre-

re l’hagués efectuat un altre 
company, però ja no és la pri-
mera vegada que a la grada 
del Camp d’Esports hi escolto 
desconsideracions i fins i tot 
insults envers l’extrem basc. 
Per molt altes que fossin les 
expectatives del seu fitxatge, 
que ho eren, i respectant la lli-
bertat d’expressió de tothom, 
em semblen del tot injustifica-
bles aquesta mena d’actituds 
i comentaris. 
El Lleida d’Imanol Idiakez 
encara presenta importants 
mancances, però és innega-
ble que és un equip molt re-
coneixible i amb el segell del 
tècnic donostiarra plenament 
arrelat. Manca punch ofensiu 
i sovint es troba a faltar ma-
jor contundència en ambdues 
àrees, sí, però el joc desple-
gat durant els partits, llevat 
d’algunes excepcions, no té 
res a envejar al dels millors 
conjunts de la categoria. Ara 
bé, els resultats manen i en el 
món de l’esport professional 
són el més important, i més 
en una competició com la Se-

gona B on no s’estila precisa-
ment el preciosisme. La gent 
exigeix victòries i si poden ser 
per golejada, millor. És lògic 
que així sigui, sobretot tenint 
en compte l’ambició que des 
d’un principi s’ha venut des 
de les esferes més altes del 
club. No obstant això, consi-
dero que cal tenir paciència, 
doncs el camí a recórrer no 
és fàcil i del que es tracta és 
d’arribar a bon port al final de 
la temporada. En les darreres 
setmanes ha quedat palès 
que una gran part de l’afició 
no vol a Idiakez al capdavant 
de la banqueta, però els que 
haurien de prendre la deci-
sió de destituir-lo van fer una 
aposta ferma per ell i no es 
carregaran la peça central del 
seu projecte tret que la situ-
ació sigui realment dramàti-
ca. Espero que no arribem a 
aquest extrem, així que guar-
dem els xiulets i els mocadors 
i dediquem-nos a animar. Tots 
plegats gaudirem més i evita-
rem que l’equip senti que té 
l’enemic a casa.

 Jugar al
Camp d’Esports 
acabarà sent un 
problema per al 
Lleida
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Tu, jo i el mòbil
Ens despertem al matí i el 
primer que fem és bus-
car el mòbil, i no pre-
cisament per apagar 
l’alarma, sinó per mirar 
si durant la nit hem re-
but Whatsapps, correus 
electrònics, actualitzacions 
de Facebook, Twitter o Insta-
gram.
Tots hem sortit de casa algun 
cop i en adonar-nos que no 
portem el mòbil fem mitja 
volta; en canvi, podem dei-
xar-nos qualsevol cosa, inclús 
el paraigua un dia de pluja, 
i preferim mullar-nos abans 

Meritxell Feliu
Amb 2 talons

que tornar cap a casa, però 
anar sense mòbil ens provoca 
una por irrefrenable.
Estem enganxats al mòbil, ja 
forma part de tu i jo. Quedem 
per fer un cafè, dinar o sopar 
amb amics i ens adonem que 
prioritzem el so del Whatsapp 
a qualsevol conversa que esti-
guem portant. En el moment 
que entrem a la pantalla ens 
desconnectem del món que 
ens envolta i, lamentable-
ment, aquest fet és el que 
transmetem als nostres fills 
i filles, tot i que després ens 
queixem que es passen tot 

el dia enganxats a la tablet, 
l’ordinador o la televisió quan 
som nosaltres les qui estem al 
pati de l’escola amb el mòbil 
a la mà esperant que surtin.
Cada dia és més freqüent 
veure gent pel carrer a punt 
de tirar-se damunt d’un fanal 
per anar mirant el mòbil o bé 
anar rient sols perquè han re-
but algun missatge que ens 
arranca un somriure.
Hem de saber marcar uns lí-
mits. Oi que no ens passem 
tot el dia enganxats a la tele-
visió? Doncs per què ho fem 
en el cas del mòbil? Realment 

preferim una emoticona plena 
de cors abans que una abra-
çada o petó dels teus amics o 
parella? Tenim necessitat que 
un aparell ens controli i ens 
domini?
Així que, com que aquest apa-
rell ha vingut per quedar-se, 
intentem buscar un equilibri 
entre necessitat i obsessió i 
poder així seguir gaudint dels 
moments tu i jo, sense que 
l’aparell ens controli. I ara, 
quan acabis de llegir aquest 
article, fes-me cas, deixa per 
unes hores el mòbil i gaudim 
tu i jo d’aquest instant.

opinio@
7accents.cat

byBalasch
Dos periodistes italians, d’un programa d’humor italià, volen fer la gracieta a casa 

dels Marquez i els surt malament
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Heroisolímpics
La gimnasta amb 
anhels de llibertat

Vera 
Caslavska

 ANTONIO MEGÍAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Primavera de Praga va ser 
un breu període de temps en 
què els txecoslovacs van so-
miar amb una vida una mica 
millor o, almenys, no tan di-
rigida des de Moscou. Va ser 
als primers mesos de 1968 i a 
Alexander Dubcek li va donar 
temps, entre d’altres coses, a 
fer lleis que milloraven la lli-
bertat d’expressió o permeti-
en el dret a vaga…..Fins que 
el 20 d’agost van arribar els 
tancs del Pacte de Varsòvia.
En aquells mesos, algunes 
aspiracions del poble van ca-
nalitzar-se a través del “Ma-
nifest de les 2.000 paraules”, 
i quan van arribar els exèrcits 
es va iniciar la persecució dels 
signants, que eren en la seva 
majoria artistes, científics o 
esportistes. Entre aquests úl-
tims estava la millor gimnasta 
del món i els Jocs Olímpics de 
Mèxic estaven a tocar.
Vera Caslavska va néixer a 
Praga el 1942 i aquell dia 
d’agost va fugir de la seva 
ciutat natal cap a les mun-
tanyes. Com dèiem, era sense 
cap discussió la més gran del 
moment. Havia començat als 
15 anys i els primers triomfs 
van arribar en l’Europeu 
de 1959; a Roma (60) 
va endur-se la pla-
ta per equips amb 
només 18 anys i al 
Mundial de Pra-
ga (62), a casa, va 
guanyar un or, però 
als Jocs de Tòquio 
(64) va fer un salt 
cap a l’olimp i va des-
tronar a la deessa Larisa 
Latynina conquerint 3 me-

dalles daurades en salt, barra 
d’equilibri i, la més important, 
la de concurs complet, per 
davant de la soviètica. Allà va 
començar una llarga sèrie de 
victòries. Els Europeus de So-
fia (65) i Amsterdam (67) van 
ser seus, igual que el Mundial 
de Dortmund (66).
A més de l’ambició esporti-
va, a Vera li motivava donar 
una alegria als seus compa-
triotes guanyant la maqui-
nària soviètica a Mèxic, però 
havia d’afrontar el repte en 
unes condicions deplorables. 
Perduda a qualsevol poble i 
entrenant sense cap recurs 
mentre a Moscou espremien 
el mètode científic.
El primer miracle va ser que li 
deixessin participar als Jocs, 
però Dubcek li havia promès 
a Brezhnev que acataria les 
ordres i l’ambient estava més 
relaxat. A més, tenia un motiu 
per l’alegria. La seva parella, 
l’atleta Josef Odlozil, medalla 
de plata en els 1.500 a Tòquio, 
anava en l’expedició i de camí 
van fer-se una promesa; si ell 
arribava un altre cop a la final 
i ella repetia l’or en el concurs 
complet es casarien.
El primer a participar va ser 
J o s e f . Ens podem ima-

g i n a r 

l’alleujament que va sentir en 
classificar-se per la a final; allí 
va quedar vuitè, però ente-
nem que ja estava pensant en 
la medalla de Vera.
L’actuació de la gimnasta a 
Mèxic va ser memorable i no 
només en el pla esportiu. Da-
vant tenia uana constel·lació 
d’estrelles russes (Voronina, 
Kuchinskaya o Petrik), però 
va passar per sobre de totes. 
Va guanyar la meda-
lla d’or en barres 
asimètriques i 
en salt, però 
faltava el 
millor. Amb 
música mexi-
cana de fons, 
va guanyar 
també l’or en 
terra, la qual 
cosa la convertia en 
l’única gimnasta, rècord 
encara no igualat, en guanyar 
un or en totes les disciplines. 
En aquell triomf, però, va ha-
ver-hi polèmica. Un cop fina-
litzats els exercicis, els jutges 
van rectificar la puntuació 
de Larisa Petrik i la van pujar 
fins a igualar la de Vera i així 
concedir un triomf ex aequo. 
Potser la humiliació per a les 
autoritats soviètiques estava 
sent massa, qui sap...
No només per l’aparent par-
cialitat dels jutges sinó, so-
bretot, per la situació que es 
vivia al seu país, Caslavska va 
escenificar el seu rebuig bai-
xant el cap mentre sonava 
l’himne soviètic. La qüestió 
és que l’èxit indiscutible es 
va coronar amb la victòria al 
programa complet, així que...
tenim boda! Més de 100.000 
persones van omplir la plaça 
del Zócalo i a ningú pot estra-
nyar-li que segueixi sent cone-

És l’única en 
guanyar un 

or a totes
les proves 

guda cinquanta  anys després 
com la Núvia de Mexico.
En tornar a casa, Dubcek, 
encara que trontollant-se, se-
guia al capdavant, així que va 
ser rebuda amb honors, però 
a principis de 1969 la situació 
va fer un gir radical. El govern 
va canviar i va acabar-se la 
tranquil·litat. A Vera se li va 
exigir moltes vegades que 
es retractés del manifest que 

DESTAQUEM

: 1964_ A Tòquio 
guanya 3 ors. 
: 1967_ Primera 
gimnasta en obte-
nir un 10.
: 1968_ És la reina 
dels Jocs amb 4 
ors i 2 plates.

havia signat però sempre s’hi 
va negar, pagant-ho amb la 
marginació més absoluta. Va 
ser suspesa i inhabilitada per 
competir; en definitiva, van 
acabar amb la seva carrera i 
només va poder mantenir el 
contacte amb la gimnàstica 
entrenant de manera clandes-
tina a l’Sparta de Praga.
L’únic oasi en els vint anys 
d’ostracisme va ser la tornada 
el 1979 a Mèxic per entrenar 
la selecció. El govern txecos-
lovac ho va permetre a canvi 
que els mexicans els vengues-
sin petroli, encara que el 1981 
la van fer tornar i fins a finals 
de 1989 no va tornar al lloc 
que es mereixia. Va ser presi-
denta del Comitè Olímpic de 
la República Txeca i membre 
del COI, però no en va poder 
gaudir massa, ja que algunes 
tragèdies a nivell personal la 
van marcar molt i la van tornar 
a portar a la reclusió pública. 
Afortunadament, es va re-
cuperar i no sembla estar en 
mala forma. 

https://www.youtube.com/watch?v=SxRFixUiDg0
https://www.youtube.com/watch?v=P-zDMTEvIBc
https://www.youtube.com/watch?v=4NTFHb4r-oY
https://www.youtube.com/watch?v=dykBBhaoczg
https://www.youtube.com/watch?v=Jh_nNeCHKw0
https://www.youtube.com/watch?v=Jh_nNeCHKw0


c/ Canyeret 17-19 . 25007 Lleida . 973 24 35 82 . Fax 973 24 07 12 . info@fauria.es 
www.fauria.es

la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients
Assessorament fiscal
gestió comptable, mercantil i 
fiscal
assessorament i gestió laboral
serveis jurídics
auditories
cooperatives
associacions i fundacions
estudis viabilitat de negocis
vehicles, patents i marques

Assessors Fiscals

Compraventa 
de vehículos clásicos

Import/Export

Taller de restauración

www.retrocarsegria.com

C/ Lleida, 38 Bis - 25133

Vilanova de Segrià, Lleida

T. 973 777 348  /  M. 675 493 331

info@retrocarsegria.com

facebook.com/retrocarsegria

Retrocar Segrià

taller

http://www.fauria.es
http://www.retrocarsegria.com


Marty McFly ja està aquí:
la trilogia ‘Back to the
Future’ fa trenta anys
Un breu repàs a una de les joies del cinema de ciència-ficció

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Trenta són els anys que ens 
separen de la data d’estrena 
d’una de les pel·lícules més 
memorables de la història del 
cinema. Almenys, pel que a 
cinema d’entreteniment es re-
fereix. Gravada a foc en l’ima-
ginari de milions de nens (ara 
no tan nens) de tot el món, 
Back to the Future ha sabut 
sobreviure al pas del temps 
de forma gairebé impecable. 
Perquè què millor que somi-
ar amb un 2015 com el que 
se’ns prometia en la conti-
nuació d’una cinta que molts 
consideren l’obra mestra de 
Robert Zemeckis? Aquest any 
teníem una cita als nostres 
calendaris que no podíem 
deixar passar. I és que fa so-
lament uns dies, el passat 21 
d’octubre, celebràvem amb 
magnificència l’arribada de 
Marty McFly al nostre temps. 
Motiu suficient per organitzar 
projeccions del film en sales 
de mig planeta, editar una 
nova edició en Blu-ray de la 
trilogia, produir algun docu-
mental i fer-nos embogir a 
tots de l’emoció.
Quan el 1985 es va estrenar 
Back to the Future ningú no 
esperava que aconseguís 
aconseguir l’èxit que va reco-
llir a taquilla, ni molt menys 
que acabaria convertint-se en 

Cartell promocional de 
‘Back to the Future II’, 
segona part de la tri-
logia. 

‘Back to the
Future’ no va ser 

concebuda per
tenir seqüela

la primera part de dues pel-
lícules més. Una segona de 
tall més futurista i una tercera 
que es converteix en un diver-
tit homenatge al gènere del 
western. “Mai vam concebre 
la primera part de Back to the 
Future perquè tingués una 
continuació. El cotxe volador 
del final era un gag. Va funci-
onar com un gran gag i com a 
fermall d’or. No obstant això, 
tothom va assumir que teníem 
una idea global des del prin-
cipi, com George Lucas amb 
Star Wars. Però no va anar 
així. La meva única esperan-

ça amb Back to the Future 
era recuperar els diners 
invertits”, confessava el 
mateix Zemeckis. Un 
Zemeckis en estat de 
gràcia que, al costat 
del seu bon amic Bob 
Gale, signava un guió 

que en l’actualitat és 
tractat a les escoles de 

cinema com a exemple 
d’un guió perfecte però 

que en el seu moment seria 

rebutjat per infinitat d’estudis 
que solament eren capaços 
de veure-hi una història in-
cestuosa entre una mare i el 
seu fill arribat del futur. Per 
sort, un temps més tard aca-
baria a mans d’Universal, que 
al costat de Steven Spielberg 
acabaria produint la pel·lícula 

original i, poc després, les se-
ves continuacions.
Tots som Marty McFly. I és 
que qui no és capaç d’iden-
tificar-se amb el protagonista 
d’aquesta icona del cinema 
d’aventures? Un jove desver-
gonyit, amable, que somia en 
ser músic i que, en part, sent 

vergonya de la seva família. 
La primera part de Back to 
the Future és un homenatge 
a una període molt concret 
de la cultura nord-americana. 
Una època, la dels anys sei-
xanta, a la qual Marty McFly 
arriba per accident i que ser-
veix d’excusa ideal per trac-
tar una idea que aleshores 
semblava intrigar molt al seu 
director. I és que a Zemeckis 
se li va encendre la bombeta 
després de descobrir, en un 
vell anuari d’institut que el 
seu pare havia estat delegat 
de curs durant diversos anys. 
Hi havia la possibilitat que 
aquell home de posat seriós 
i a qui tant respectava ha-
gués tingut una adolescència 
tímida i solitària? És així com 
Marty acaba coneixent al seu 
pare a la seva mateixa edat. 
Una intensa trobada en la 
qual serem testimonis de les 
similituds entre generacions, 
encara que ells mateixos les 

OPiNiÓ
L’etern adolescent
Vull ser com Marty McFly. Vull desper-
tar-me cada matí a la Hill Valley del 85 
i transportar-me amb el Delorean del 
Doctor Brown a aquest futur de prome-
ses impossibles. Això sí, sempre al ritme 
de “The Power of Love”. Vull viatjar a 
aquest temps de cotxes voladors i en el 
qual per aconseguir un Hoverboard no 
hagi de recórrer a la versió cutre de Le-
xus o a ser una llumenera en el camp de 
l’aeronàutica espacial per acabar treba-
llant a l’Area 51. Sí, a l’Area 51 tots els 
empleats es desplacen d’un laboratori a 

un altre a lloms d’un Hoverboard. 
Vull tancar els ulls i obrir-los en una Llei-
da de neó, de corbates de plàstic i cafe-
teries temàtiques dels vuitanta. De pa-
gesos voladors i un alcalde negre en lloc 
de Ros. En la qual el rellotge de la torre 
del CaixaForum continuï sense marcar 
l’hora. Vull ser com Marty McFly. Un 
etern adolescent. Despreocupat i sense 
rumb. Vull veure Back to the Future com 
si fos la primera vegada. Vull veure-la de 
nen i tornar a somiar amb un futur irreal 
en el qual tot és possible.

Dani Martínez realitzador
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7accents.cat

http://www.7accents.cat
https://www.youtube.com/watch?v=CUxOUfShR7E
https://www.youtube.com/watch?v=soWkvfhAZAs
https://www.youtube.com/watch?v=soWkvfhAZAs
https://www.youtube.com/watch?v=qvsgGtivCgs
https://www.youtube.com/watch?v=MdENmefJRpw
https://www.youtube.com/watch?v=3C8c3EoEfw4
https://www.youtube.com/watch?v=ZwSwZ2Y0Ops
https://www.youtube.com/watch?v=ZwSwZ2Y0Ops
http://www.7accents.cat
http://www.7accents.cat
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Fotograma pertanyent a ‘Back to the Future II’ amb 
la data futura a la qual viatja Marty McFly. Zemeckis i 

Gale van 
encertar 

algunes coses 
sobre 2015

ignorin, i que culminarà amb 
el moment en el qual el jove 
viatger del temps acaba subs-
tituint de forma accidental el 
seu pare en un moment clau 
del curs de la seva història, 
fent que la mare de Marty 
s’enamori del seu fill. Alguna 
cosa que l’ara rebatejat amb 
el nom de Calvin Klein (per la 
seva roba interior, clar) haurà 
de canviar si no vol desaparèi-

xer de l’existència, tal com ve-
iem que va ocorrent als seus 
germans gràcies a aquesta 
oportuna foto de família.
Finalment, la història va sem-
blar calar en un public que van 
donar lloc a una recaptació de 
més de 200 milions de dòlars 
per a una pel·lícula sense pre-
tensions de convertir-se en 
franquícia, però que així ho 
acabaria fent per capritxos de 

la indústria, la qual cosa no els 
va venir gens malament a l’ara 
parella de moda a Hollywood. 
Zemeckis i Gale tornaven a 
repetir així com a guionistes 
de les dues noves entregues 
de Back to the Future amb 
total llibertat d’idees, fet que 
acabaria portant-nos a una vi-
sió d’un 2015 un pèl absurda 
i passada de rosca però que 
va captivar el publico de lla-

vors amb la mateixa força que 
ho segueix fent amb el d’ara. 
Així, Back to the Future II ens 
porta a un 21 d’octubre 
de 2015 en el qual 
els cotxes volen i 
els nens juguen 
amb mono-
patins vola-
dors o Ho-
verboards . 
El Delorean 
del Doctor 
Brown torna 
a descubrir-nos 
aquí una realitat 
impossible amb la 
qual molts hem somiat 
i crescut des de molt petits. 
I és que, per molt increïble 
que sembli, Zemeckis i com-
panyia no van semblar anar 
molt desencaminats en algu-

nes coses. És obvi que aque-
lla frase de “allà on anem no 
necessitem carreteres” queda 

encara per al gaudi de 
la ciència-ficció. 

Però si és cert 
que unes al-

tres com la 
videotru-
cada, les 
càmeres 
d ig i ta ls , 
les ulleres 

de realitat 
augmenta-

da, el cinema 
en 3D o, fins i 

tot, aquella Pepsi 
Perfect o les mateixes Nike 
que es lliguen soles ja són una 
realitat. El futur ja està aquí.

VISUALAUDIO

https://www.youtube.com/watch?v=fF2jpIhxQmQhttp://
https://www.youtube.com/watch?v=F_R1HUnH7EA
https://www.youtube.com/watch?v=8f9MNkbTzxg
https://www.youtube.com/watch?v=TkyLnWm1iCs
https://www.youtube.com/watch?v=TkyLnWm1iCs
https://www.youtube.com/watch?v=fCjsUxbNmIs
https://www.youtube.com/watch?v=fCjsUxbNmIs
https://www.youtube.com/watch?v=XrwRdzFP-fY
https://www.youtube.com/watch?v=XrwRdzFP-fY
https://www.youtube.com/watch?v=lYZFOi9i9gc


De viatge als Estats 
Units, Amarna Mi-
ller ha parlat amb 
7accents després 
del ressò mediàtic 
que van tenir les 
seves declaracions a 
Al rincón de pensar 
de Risto Mejide. En 
l’entrevista ens ex-
plica els seus inicis 
en la indústria i 
ens dóna seva visió 
particular sobre el 
sexe i la pornografia. 
De ben segur, unes 
respostes que no 
deixaran indiferent 
a ningú

amarna miller
al contraatac

“No em despullo davant 
d’una càmera només 
perquè us masturbeu”

Quan et vas començar a in-
teressar per la pornografia? 
Sempre he estat una persona 
amb un desig sexual molt alt. 
Així que, d’alguna manera, 
això de treballar amb algu-
na cosa relacionada amb el 
sexe ho havia tingut en ment 
des de ben aviat. Fins al punt 
que, en complir 18 anys, vaig 
enviar un conjunt de correus 
electrònics a productores 
pornogràfiques espanyoles 
per veure si m’interessava 
participar-hi com a actriu... 

Vas obtenir-ne resposta?
Sí, sí! Però no em va agradar 
gens el que em van contestar. 
Ni els seus arguments, ni el 
tipus d’estètica que em pro-
posaven, ni el tracte en ge-
neral. Així que, de moment, 
vaig decidir no participar en 
aquest món.

I com acabes dedicant-hi 
professionalment?
Llavors vaig a la universitat. 
Trio Belles Arts i m’especialitzo 
en fotografia i vídeo. En des-
cobrir aquest món, m’adono 
que aquesta és la meva gran 
passió. A partir d’aquí, co-
menço a fer fotos a les meves 
amigues, primer despullades i 
després més explícites. Arriba 
un moment en què tot aquest 
material que he recopilat és 
quelcom del que m’agradaria 
participar. Així, vaig decidir 
crear una productora amb la 
qual he estat treballant du-
rant cinc anys.

Per tant, els teus inicis van 
ser darrere de les càmeres...
Exacte! Però una vegada tinc 
el control de la producció i 
dels rodatges em començo a 
posar davant de les càmeres 
com a actriu i model. Primer 
fent sols, després lèsbics i fi-
nalment pornografia hetero-
sexual. Un any més tard, una 
companyia australiana que te-
nia seu a Amsterdam va con-
tactar amb mi.  Em va agradar 
l’estètica i el que em van pro-
posar i vaig decidir llençar-me 
a la piscina. D’aquesta ma-
nera, em vaig adornar que 
el porno era el que realment 
m’agradava i per això m’hi he 
dedicat professionalment. 

Fa poc, en una entrevista lle-
gia el titular “Amarna Miller, 

l’actriu porno que rebenta 
estereotips”. T’hi veus re-
flectida en aquesta afirma-
ció?
La veritat és que no sé si sóc 
jo qui ho hauria de dir això. 
Però sí, si creuen que els estic 

trencant, jo encantada! Tot i 
que el que em sap més greu 
és que la gent encara els tin-
gui... 

De quins estereotips estarí-
em parlant...?

Hi ha un problema amb la 
pornografia. I és que segueix 
existint un gran estigma sobre 
les treballadores sexuals. La 
gent es pensa que pel fet de 
que et dediquis a alguna cosa 
relacionada amb el teu cos 

significa que no pots dedicar-
te a alguna cosa relacionada 
amb el cervell. Et consideren 
ximple i, també, sense la ca-
pacitat suficient com per tre-
ballar amb el teu intel·lecte, 
i us ben asseguro que això 
no és pas així. Tu pots tenir 
dos dits de front i dedicar-te 
a qualsevol cosa relacionada 
amb la teva imatge personal, 
el teu cos o la teva bellesa... 
No sóc només un cos davant 
d’una pantalla perquè us mas-
turbeu!

gaudeix de 
l’entrevista en 

vídeo

JOAN ROSINACH

https://vimeo.com/144794819
https://vimeo.com/144794819
https://vimeo.com/144794819
https://vimeo.com/144794819
https://vimeo.com/144794819
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