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l’Accent Gràfic Cervera power
Lupe Ribot

editorial
La festa de la democràcia
Una festa és una cerimònia, un 
espectacle o un ball, entre d’al-
tres, que se celebra en honor 
o memòria d’un esdeveniment 
per al divertiment de la gent. 
La democràcia és un sistema de 
govern basat en el principi de la 
participació igualitària de tots 
els membres de la comunitat en 
la presa de decisions d’interès 
col·lectiu. Si unim festa i demo-
cràcia, no cal ser un geni per sa-
ber què en resulta.

El 9-N, el nou 9-N, la consulta 
alternativa o el referèndum que 
no és referèndum, tant se val el 
nom, allò que realment importa 
és el que vam viure i, sobretot, 
que ho vam poder viure.
Perdoneu l’atreviment, però no 
hi ha res més festiu que perso-
nes de totes les edats, avis, pa-
res, fills i néts, animals de com-
panyia inclosos, sortint junts de 
casa per fer quelcom units, en 
comunió, en família.

I perdoneu-nos una vegada 
més, però no hi ha res més de-
mocràtic que votar, exercir un 
dret tan bàsic com necessari. 
Perquè la democràcia ha d’estar 
al servei de la ciutadania i no al 
revés. I actualment n’hi ha uns 
que “governen” la democràcia 
i uns altres que la “serveixen”.
Independentment de la inde-
pendència, el que vam veure, 
escoltar, olorar, degustar i pal-
par aquest passat diumenge va 

esdevenir una autèntica orgia 
per als cinc sentits. Fins ales-
hores, cap de nosaltres, des 
de l’Ares, la més joveneta amb 
vint-i-quatre anys, fins a la Lupe, 
amb quaranta-set, no havíem 
entès què significava això de “la 
festa de la democràcia”. Ara, en 
canvi, ja ho entenem: es tracta 
de celebrar que som lliures per 
elegir, alhora que elegim ser lliu-
res. I en el fons, a qui no li agra-
da que el convidin a una festa?
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Els veïns de Pardinyes, la 
Bordeta, Vila Montcada i 
Cappont creuen que la nova 
línia d’autobusos continua 
tenint mancances, tot i les 
reclamacions fetes a la Paeria.

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

En un any i mig, l’Ajuntament 
de Lleida ha reestructurat 
dues vegades la xarxa d’au-
tobusos de la ciutat per tal 
d’apropar al màxim el servei 
públic dels autobusos “a les 
necessitats dels ciutadans i 
ciutadanes de Lleida i el seu 
ús del transport, barri per bar-
ri”. Però, un cop més, les de-
ficiències i les queixes conti-
nuen. Segons que ha explicat 
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, 
“amb la primera reestructu-
ració alguns casos els vam 
empitjorar, però ara els hem 
millorat”. 
Els presidents de les associa-
cions de veïns dels barris de 
Cappont, Pardinyes, la Borde-
ta i Vila Montcada s’han posat 
en contacte amb la Paeria per 
denunciar les deficiències que 
encara presenta la nova xarxa 
i que comporten el malestar 
dels usuaris; però, fins ara, 
l’Ajuntament de Lleida no-
més els ha respost que “s’ho 
estudiaran”, segons que han 
explicat. Però ells no volen 
paraules, sinó “solucions”, 
tal com explica la presidenta 
de l’Associació de Veïns de la 
Bordeta, Mari Carmen Guer-
rero. Al barri de Cappont es 
queixen d’un augment del 
temps d’espera i d’aglome-
racions en hores punta, i a 
la Bordeta, de la supressió 
de parades i que no hi ha 

Al setembre 
i a l’octubre, 

el nombre de 
viatgers ha 

crescut un 3%

Vila Montcada 
continua sense 

autobús 
després d’un 

any

connexió directa amb l’esta-
ció de tren. A Vila Montcada 
reclamen que es restitueixi 
el servei d’autobús eliminat 
l’any passat, i a Pardinyes la-
menten que les tres línies de 
bus actuals donen un “pitjor” 
servei que l’antiga. Tot i així, 
l’alcalde de Lleida assegura 
que “tot és millorable”, però 
creu que el que hi ha ara és 
“bastant raonable”. 
El barri més afectat per la 
nova reestructuració conti-
nua sent el de Vila Montcada 
i el de la zona de Boixadors, 
que, després d’un any, en-
cara demanen la línia d’au-
tobusos que els van treure 
“sense avisar”. El president 
de l’Associació de Veïns de 
Vila Montcada, Lluís Carrera, 
lamenta que després de les 
diverses reunions mantingu-
des amb l’Ajuntament, enca-
ra no s’hagi solucionat res i 
els demanin més informes. 
“Al mes d’octubre del 2013 
es féu una reunió amb la re-
gidora d’Urbanisme, Marta 
Camps, per tal de recuperar 
la línia d’autobús L-17, que 
donava servei als nostres bar-
ris, ja que amb els canvis en 
la xarxa d’autobusos ens van 
deixar sense servei. L’acord 
fou que es restabliria, tot i 
que amb menys freqüència. 
Ens va semblar correcte. Al 
desembre ens van dema-
nar que féssim un informe 
amb una proposta d’hora-
ris. La vam fer, però des de 
llavors ningú no ens ha dit 
res”, explica Carrera. Atesa 

la situació, al juny es van tor-
nar a posar en contacte amb 
l’alcalde, Àngel Ros, el qual 
no els va fer cas fins que al 
setembre es va  fer pública la 
notícia. “Finalment ens rep a 
finals de setembre i ens diu 
que tornaran a fer l’estudi de 
viabilitat. A hores d’ara enca-
ra no sabem res i continuem 
aïllats i oblidats per part del 
nostre Ajuntament”, lamenta 
el president de l’Associació 
de Veïns de Vila Montcada. I 
afegeix que els van treure la 
parada sense cap explicació. 
“Ens vam assabentar pels 
mitjans de comunicació que 
ens la traurien. Un parell de 
dies després ens van posar un 
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cartell i una setmana després 
ja ens havien tret les instal·
lacions”, es queixa Carrera. 
No demanen una línia amb 
grans freqüències, només 
que una de les cinc línies que 
passa per Agrònoms faci una 
parada al barri. Fins ara han 
recollit mil vuit·centes firmes. 
L’alcalde de Lleida ha explicat 
que esperen “una oferta de 
l’empresa d’autobusos per 
veure què representarà afegir 
dues parades al barri”.

Cappont
Pardinyes

A la part superior, la presidenta de l’Associació de Veïns de Cappont, Veni Ros; a la 
inferior, el president de l’Associació de Veïns de Pardinyes, Paco Castillo.
Fotos: Ares Valdés

A diferència dels veïns de Vila 
Montcada i Boixadors, els de 
Cappont estan “contents” 
perquè, de les dotze línies 
que hi ha, la meitat passa 
pel barri, i perquè ara tenen 
un autobús que els porta a 
l’Hospital Arnau de Vilano·
va, tot i que es queixen del 
llarg recorregut que fa, ja que 
poden arribar a tardar fins a 
quaranta·cinc minuts, explica 
la presidenta de l’Associació 
de Veïns de Cappont, Veni 

Ros. A més demanen més fre·
qüència d’autobusos, ja que 
“a hores punta l’autobús va 
molt ple i alguns veïns s’han 
d’esperar vint minuts fins que 
ve el següent, sobretot a pri·
mera hora del matí”. Una al·
tra de les queixes dels veïns 
de Cappont és que s’hagin 
suprimit les dues parades que 
hi havia a la “zona nova” del 
barri, a l’avinguda d’Alacant, 
fet que ha deixat aquella 
zona deserta. “Ara han cana·

litzat totes les línies de bus a 
Doctora Castells i han deixat 
la zona nova incomunicada. 
La gent té molt malestar per·
què s’ha de desplaçar fins a 
l’avinguda de les Garrigues 
per agafar l’autobús.” Per 
aquest motiu, Veni ja ha co·
municat les seves queixes a 
l’Ajuntament de Lleida i pro·
posa “fer un circuit en forma 
de tirabuixó” perquè els ve·
ïns no es desesperin tant. La 
Paeria els ha comunicat que 
s’ho estudiarien, segons Veni. 
D’altra banda, demana també 
la instal·lació de marquesines 
perquè la gent que s’ha d’es·
perar tant de temps es pugui 
asseure i aixoplugar. “Entenc 
que hi ha llocs, com a Doctora 
Castells, en què la vorera és 
molt estreta i no hi cabria una 
marquesina, però s’hauria de 
mirar d’instal·lar en un altre 
lloc”, comenta Veni. 

Pardinyes continua 
“descontenta”
El president de l’Associació 
de Veïns de Pardinyes, Paco 
Castillo, denuncia que els 
seus veïns encara continuen 
“descontents”, sobretot per·
què amb les tres noves línies 
no es cobreix el servei que te·
nien abans amb una de sola. 
Tant Castillo com la resta de 
presidents de les associacions 
de veïns es queixen que es 
van assabentar de les noves 
reformes quan les van posar 
en marxa, l’1 de setembre. 
“Corria el rumor que les po·
sarien en marxa, però a nos·
altres no ens en van dir res.” 
Davant d’aquesta situació, la 
Comissió Externa de l’Auto·
bús a Padinyes va demanar 
una reunió amb el regidor de 
barris i tinent d’alcalde Ra·
fael Peris, per plantejar·li les 
queixes que tenien respecte 
el tema. D’ençà d’aquella re·
unió, n’han tingut dues més, 
entre les quals una amb l’al·
calde, a finals d’octubre, però 
“encara continuem tenint 
problemes amb l’autobús”. 
Els veïns de Pardinyes es 
queixen que amb les tres no·
ves línies (l’L·4, l’L·5 i l’L·11) 
no arriben fins al final del barri 
ni poden fer la volta sencera a 
Lleida, quan abans, amb l’L·3, 
sí que ho feien. “L’L4 ens pas·
sa per Cappont, però no ar·
riba a l’estació de Renfe, ni a 
la rambla de Ferran, ni a l’Eix 
Comercial, per la qual cosa, si 
una persona ha d’anar al car·
rer Major, ha de baixar a Cap·
pont i creuar el riu caminant”, 
es queixa Castillo. Explica 
que el mateix passa amb l’L·5, 
“que surt de Pardinyes i puja 
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La Bordeta
Vila Montcada

A la part superior, la presidenta de l’Associació de Veïns de la Bordeta, Mari Carmen Guer-
rero; a la inferior, el president de l’Associació de Veïns de Vila Montcada, Lluís Carrera.

per la Zona Alta anant per 
Prat de la Riba i Ricard Viñes 
fins a la plaça de Catalunya. 
D’aquí va cap a la Mariola i el 
Parc Científic, o torna cap a 
Pardinyes; per tant, continua 
havent-hi un dèficit a l’Eix Co-
mercial”. Reivindica, també, 
que l’L-5 arribi fins al final del 
barri o fins als últims carrers, 
perquè “des de Corregidor 
Escofet fins a la Mitjana no hi 
ha autobús”. L’alcalde de Llei-
da opina que “no hi ha cap 
ciutat del món on l’autobús 
en recorri tots els carrers”, i 
afegeix que “amb la nova re-
estructuració es recorren cent 
trenta-cinc quilòmetres amb 
dues-centes cinquanta para-
des”.
Castillo explica que som per-
sones de costums, i sobretot 
la gent gran, i que abans sa-
bien que a l’hora en punt i a 
dos quarts, aproximadament, 
l’autobús passava. Ara, no. 
Al·lega que no hi ha un ho-
rari fix en una parada deter-
minada, la qual cosa dificulta 
que es puguin fer transbords; 
per tant, “la línia no és ope-
rativa”. També es queixa que, 
tant els diumenges com els 
mesos d’estiu, només hi ha un 
autobús per hora. Demanen 
que hi hagi més freqüència 
de busos, perquè “ens escur-
cen el nombre de vehicles i 
ens allarguen les hores”.  L’al-
calde opina que “no s’ha de 
passejar ferro, sinó persones, 
i que si disminueix el nombre 
de passatgers, s’ha de dismi-
nuir també les freqüències”.
Paco Castillo creu que les con-
seqüències de totes aquestes 
mancances comporten que la 
gent abandoni l’hàbit d’aga-
far l’autobús i vagi a peu. “No 
s’ha acostumat a utilitzar el 
transport públic, que és el 
que s’havia de fomentar i per-
seguir. Per tant, creiem que 
s’han perdut passatgers al 
barri de Pardinyes, cosa que 
tampoc no hem pogut saber 
perquè no ens han notificat 
quants viatgers hi ha de més; 
només diuen, globalment, 
que augmenta el nombre de 
passatgers.” Segons que ha 
explicat el paer en cap, du-
rant el setembre i l’octubre, 
ha augmentat un 3% el nom-
bre de viatgers totals, fins a 
sumar  quasi trenta mil usuaris 
més. En total, durant aquests 
dos mesos, s’ha arribat a 
1.023.814 passatgers. La Pae-
ria va publicar, a mitjan octu-
bre, que la previsió és acabar 
l’any amb 5.850.000 viatgers, 
respecte als 5.818.447 de 
l’any 2013. “Si el nombre de 
passatgers s’incrementa, sig-

nifica que estàs donant millor 
servei”, comenta Ros.
Però, de les reunions que va 
tenir el president de l’Asso-
ciació de Veïns de Pardinyes 
amb la Paeria, també en va 
treure coses positives, com 
que es canviés l’autobús petit 
dels matins per un de mitjà, 
que els QR funcionessin mi-
llor i que s’ajustés l’horari dels 
matins cinc minuts, “tot i que 
s’ha d’incrementar la freqüèn-
cia”, segons Castillo. 

Per la seva banda, la pre-
sidenta de l’Associació de 
Veïns de la Bordeta, Mari 
Carmen Guerrero, demana a 
l’Ajuntament que torni a po-
sar en funcionament la parada 
del carrer d’Extremadura i la 
que hi havia a la cantonada, 
entre el carrer de Palauet i el 
carrer del Centre, “perquè 
són zones on viu molta gent 
gran”. Tot i que considera 
que és el barri més ben con-
nectat, explica que encara hi 

ha mancances, com que des 
de la Bordeta no es pugui ar-
ribar a l’estació de trens. “La 
gent baixa a la Paeria i se’n va 
a peu”, es lamenta Guerrero. 
Últimament també detecta 
que els busos no són tan pun-
tuals com abans, i “en comp-
tes de tardar dotze minuts, 
són quinze”. Pel que fa a les 
marquesines, creu que també 
serien necessàries, “com la 
que van treure de la parada 
de la plaça de Sant Jordi”. 
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La 

La Tanit i el Jordi es van reunir amb l’Associa-
ció Amics de la Seu Vella abans d’emprendre el 
seu viatge.
Fotos: Imma González

La Tanit González 
i el Jordi Mercadé 
han emprès un viat-
ge aquest divendres 
que els durà arreu 
del món amb l’ob-
jectiu de donar a co-
nèixer la Seu Vella 
de Lleida.

 GERARD MARTÍNEZ 
IMMA GONZÁLEZ

 LLEIDA
www.7accents.cat

És dimarts 11 de novembre, 
i la Tanit González, de trenta-
tres anys i de Lleida, i el Jor-
di Mercadé, de trenta-quatre 
anys i de Barcelona, han de-
dicat tot el dia a quedar amb 
diversos mitjans de comunica-
ció de Lleida per explicar-los 
la seva aventura. Està a punt 
d’arribar el dia que, emocio-
nats, fa temps que esperen i 
pel qual fa encara més temps 
que es preparen. Han llegit 
molts llibres, han analitzat 
molts mapes, han consultat 
molts blogs de viatges... Avui 

viatjaSeu
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toca preparar la maleta. Han 
reservat dimecres i dijous per 
acomiadar-se dels seus famili-
ars i amics. Divendres agafa-
ran un avió cap a Buenos Ai-
res (Argentina) i no tornaran a 
Catalunya fins d’aquí a un any. 
Aquesta és la intenció.
El viatge els suposarà una 
despesa d’uns 10.000 euros, 
o almenys això és el que cal-
culen entre viatges en avió i 
desplaçaments en transport 
públic. Tenen previst dormir a 
través de CouchSurfing (gent 
que ofereix per Internet allot-
jament a casa seva a un preu 
molt econòmic) i, també, en 
cases d’amics o coneguts.
A la feina, els han concedit 
una excedència. Ella és psi-
còloga i ell, enginyer agrí-
cola. Tots dos han fet de 
pallassos en hospitals i tots 
dos col·laboraran ara amb 
diverses ONG als països que 
tenen previst visitar, fent de 
pallassos per als més petits 
o aportant la seva experièn-
cia en tasques de formació i 
agricultura. Però no només 
veuran món, també volen fer 
partícips del seu món les per-
sones que es vagin trobant. 
Pretenen donar a conèixer la 
Seu Vella de Lleida, un dels 
monuments més emblemàtics 
i espectaculars de Catalunya, 
tot i que massa poc conegut 
més enllà de la Panadella. La 
seva intenció és que els ciuta-
dans del món se n’enamorin 
tant com ells i que sigui decla-
rada Patrimoni Mundial per la 
UNESCO. 
Va ser el passat 28 de maig 
quan la candidatura del turó 
de la Seu Vella, juntament 
amb la de la portalada de 
Santa Maria de Ripoll, va 
aconseguir l’acord unànime 
del Consell Assessor del Pa-
trimoni Cultural Català per ser 
inclosa en la llista que s’envi-
arà al Ministeri de Cultura per 
optar al reconeixement de la 
UNESCO el 2015.
D’altra banda, l’Associació 
Amics de la Seu Vella man-
tindrà el contacte amb ells i 
anirà recopilant la informació 
del viatge amb l’objectiu de 
realitzar-ne un balanç final. Es 
tracta de material que 
l’Associació aportarà 
a la candidatura 
de la Seu Vella 
com a Patrimo-
ni Mundial.
Però no és la 
Seu Vella qui 
protagonitza 
aquest repor-
tatge, sinó una 
parella, formada 
per la Tanit i el Jor-

El seu
objectiu és 
que el món 

s’enamori de 
la Seu Vella 

Col·laboraran 
amb algunes 

ONG dels 
països que 
visitaran

di, que fan un tomb a les se-
ves vides personals i profes-
sionals per protagonitzar una 
aventura que els portarà per 
tot el món amb la coneguda 
silueta de la Seu Vella 
de fons. Bon 
viatge!

La llum de lluna 
s’escola entre les 
escletxes de les 
columnes de la 
catedral.
Fotos de la Seu 
Vella: Òscar Bu-
etas Tanit
Gonzalez

IMMA GONZÁLEZ
Com heu enfocat el viatge?

TANIT GONZÁLEZ
La idea inicial del nostre viat-
ge era conèixer món i fer tas-
ques socials col·laborant amb 
ONG, però després vam pen-
sar que podíem aprofitar-lo i 

donar a conèixer la Seu Vella 
als habitants dels llocs que vi-
sitéssim. Col·laborem amb els 
Amics de la Seu Vella, que ens 
han facilitat una silueta del 
monument i imatges. També 
portem un qüestionari que 
farem a les persones que ens 
anem trobant. El primer que 

farem serà ensenyar-los una 
foto de la Seu Vella i pregun-
tar-los si la coneixen. El que 
creiem que passarà és que la 
majoria de gent a qui ho pre-
guntem ens dirà que no. 

JORDI MERCADÉ
Llavors els explicarem on és 
i, una mica, la seva història. 
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Jordi
Mercadé
Potser a Sud-amèrica els serà 
més fàcil situar-la geogràfica-
ment, però al sud-est asiàtic 
és més probable que no co-
neguin ni on és Lleida. Serà 
interessant veure què n’opi-
nen, perquè és una construc-
ció molt diferent d’aquelles a 
les quals estan acostumats.

I. G.
Com els donareu a conèixer 
la Seu Vella?

T. G.
A aquelles persones que res-
ponguin al qüestionari, els  
donarem una silueta que por-
tem de la Seu Vella i els farem 

una fotografia on siguin en 
aquell moment, per exemple 
al Taj Mahal, perquè la Seu 
Vella també viatgi. A més, 
com que no podem portar 
gaire pes a la motxilla i, per 
tant, no podem dur-ne tríptics 
ni més informació, si aquestes 
persones volen, els demana-

rem el correu electrònic per 
fer-los arribar més informació.

J. M.
El que volem és que algun 
dia pensin: “Te’n recordes, 
d’aquells que ens vam trobar 
al Vietnam?”, i els agafin ga-
nes de visitar la Seu Vella.

I. G.
Per què voleu que el món 
conegui la Seu Vella?

J. M. 
Ens hem volgut endur la Seu 
Vella a la motxilla perquè vo-
lem aportar el nostre granet 
de sorra per donar-la a conèi-
xer. Volem que la Seu Vella si-
gui declarada Patrimoni Mun-
dial per la UNESCO.

I. G.
Quins països visitareu?

J. M.
La primera parada serà Bue-
nos Aires i després anirem 

pujant fins a Nicaragua. D’allà 
anirem a Nova Zelanda i des-
prés, per acabar, farem el 
sud-est asiàtic i arribarem fins 
a l’Índia, passant pel Vietnam, 
Laos, Cambotja i el Nepal, 
entre d’altres. Aquest és el 
recorregut teòric. La idea és 
viure als països i endinsar-nos 
en la seva manera de viure i la 
seva cultura. No volem estar 
dos dies a cada lloc i res més.

T. G.
No tenim dates tancades per-
què volem anar fent i que no 
ens estiguin esperant.

I. G.
Què en fareu, després, dels 
resultats dels qüestionaris?

T. G.
Tot i que estarem en molts 
llocs on no hi haura Internet, 
la intenció és anar enviant als 
Amics de la Seu Vella un qües-
tionari per setmana que guar-
daran per a projectes futurs.
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Nosaltres 

Marta i Pepi

també 
treballem
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Trobar feina mai no 
és fàcil. Integra XXI és 
un projecte de Down 
Lleida que ajuda les 
persones amb disca-
pacitat intel·lectual 
de més de setze anys 
a endinsar-se al món 
laboral.  

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Down Lleida va néixer per 
donar suport a persones amb 
discapacitat intel·lectual. En 
els seus orígens,  l’associació 
va començar a acollir nadons i 
menuts de sis i set anys. Però 
el temps va anar passant i 
aquests es van fer grans. “En 
complir anys ens vam trobar 
que, després de l’escola i la 
formació bàsica, havíem de 
buscar-los una continuïtat”, 
apunta la presidenta de l’en-
titat, Pilar Sanjuán. “El nos-
tre objectiu sempre ha estat 

La Marta (a l’esquerra, amb la Pilar) ha començat a fer pràctiques a la cuina 
de la residència Parc del Segre, i la Isabel ajuda la Sònia com a dependenta 
a la seva botiga de roba. Foto: Laia Dolcet

acompanyar la persona en 
totes les seves etapes vitals.”  
Fins aleshores, la majoria de 
joves amb discapacitat intel-
lectual havia estat en escoles 
ordinàries, cursant primària 
i secundària i, de cop i vol-
ta, “se’ns obria un panora-
ma que no sabíem cap a on 
reconduir”, explica Sanjuán. 
Ja hi havia força experiènci-
es amb centres especials de 
treball i tallers ocupacionals, 
però no hi havia una realitat 
que encaixés amb la filoso-
fia de l’entitat: “Volíem que 
poguessin estar en qualsevol 
lloc on haurien estat sense la 
síndrome de Down”. 
El projecte Integra XXI és un 

programa d’inserció socio-
laboral per a joves amb sín-
drome de Down i altres dis-
capacitats intel·lectuals –de 
més de setze anys– que ma-
nifesten interès per treballar 
en el mercat laboral ordinari, 
a través de la metodologia de 
treball amb suport. 
En una primera fase, es dóna 
suport en l’etapa de formació 
prelaboral i, posteriorment, 
s’orienta i s’acompanya la 
persona i la família durant tot 
el procés d’inserció a l’empre-
sa. Quan va començar el pro-
jecte, fa deu anys, només hi 
havia sis usuaris. Actualment 
dóna suport a cinquanta-
un nois i noies i disposa de 

Sònia i Isabel
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més de trenta empreses col·
laboradores. 
Dels participants en el pro·
jecte Integra XXI hi ha quinze 
usuaris en període de forma·
ció prelaboral, divuit realit·
zen pràctiques i divuit més 
ja gaudeixen d’un contracte 
laboral, com una noia, per 
exemple, que és funcionària 
a la Universitat de Lleida. Els 
perfils són molt diversos, des 
de treballar en una cuina, es·

tar en una bugaderia, ajudar 
en una botiga o, fins i tot, 
treballar com a conserge en 
una escola. La Marta Balcells, 
per exemple, ha estudiat 
un programa de qualificació 
professional inicial (PQPI) de 
Perruqueria i Imatge Perso·
nal a l’IES Torre Vicens i ara 
fa pràctiques a la residència 
Parc del Segre, des del maig. 
Hi realitza tasques d’auxiliar 
de cuina i també d’altres de 

relacionades amb el món de 
l’estètica. “M’encanta pintar 
ungles a les padrines”, ens 
confessa.  La Marta és de Gol·
més, té vint·i·un anys i aques·
ta és la seva primera incursió 
laboral. Quan li demanem 
que es faci una foto es mos·
tra una mica reticent. “Em fa 
vergonya”, murmureja. Però 
només cal observar·la al cos·
tat de la Pepi per entreveure 
que es desenvolupa a gust en 
el nou entorn de treball. A la 
mateixa residència també hi 

treballa el Joan Ribes. Ell és 
autista i fa pràctiques a la 

bugaderia des de l’octu·
bre de l’any passat. El 
Joan ha cursat el cicle 
de grau mitjà de Con·
fecció i Moda a l’IES 
Guindàvols. Primer va 

començar les tasques a 
la residència com a pràcti·

ques del cicle formatiu, i ara 

ho fa través d’un conveni de 
pràctiques amb Down Lleida, 
dos dies per setmana. La seva 
companya, la Tània, ens expli·
ca que és molt ordenat i que 
sap organitzar·se molt bé en 
funció de la feina que hi hagi. 
Al Joan avui no li tocava tre·
ballar, l’hem fet venir expres·
sament perquè ens expliqui 
quines tasques realitza. Tot i 
això, a jutjar per la rapidesa 
amb què s’ha posat l’equip 
de treball, ha quedat palès 
que la feina no només la fa 
bé, sinó que també li agrada. 
Amaya  Roncal és la directora 
de la residència Parc del Se·
gre i dirigeix una quarantena 
de treballadors. Roncal ens 
comenta que fa un parell o 
tres d’anys van començar a 
integrar les polítiques d’igual·
tat a l’empresa i a realitzar 
tasques de responsabilitat 
social corporativa, introduint 

persones amb discapacitat 
intel·lectual a la plantilla. “És 
una part essencial de l’empre·
sa; quan no hi són, se’ls troba 
a faltar”, afirma. 
Un altre cas és el de la Isabel 
Invernon. Ella cursa el segon 
curs de Confecció i Moda i fa 
dos setmanes que va comen·
çar pràctiques curriculars a la 
botiga Soni’s wapes & més. 
La Isabel ens explica que li 
agradaria ser model i actriu. 
“De moment –comenta la 
Maite Teixidó, la seva coordi·
nadora– vam pensar que po·
dia començar amb un primer 
contacte amb el món de la 
moda.” “He venut una armilla 
a una clienta”, ens diu, cofoia. 
La Sònia Roca és l’empresària 
que ha contribuït activament 
a donar una oportunitat labo·
ral a la Isabel: “És un projecte 
molt solidari i gratificant per a 
la botiga”.

Actualment 
cinquanta-

una persones 
formen part 

d’Integra XXI

Més de 
trenta 

empreses 
col·laboren en 

la seva 
inserció

Tània i Joan
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El Joan Ribes ajuda la Tània a la bugaderia de 
la residència Parc del Segre. La Marta Birbe 
dóna un cop de mà al Ramon en les tasques de 
consergeria; fa dos anys que té contracte tem-
poral a l’Episcopal. 
Foto: Laia Dolcet

El cas de la Marta Birbe és 
diferent. Ella va començar 
pràctiques al Col·legi Epis-
copal fent tasques d’auxiliar 
de conserge i d’administrati-
va. Ara fa dos anys que gau-

deix d’un contracte laboral a 
temps parcial. Al costat del 
conserge, el Ramon, la Mar-
ta, de vint-i-cinc anys, fa en-
càrrecs per les aules, dóna els 
tiquets de menjador, porta 

papers a la gestoria... De fet, 
coneix i interactua amb més 
de mil quatre-cents alumnes 
i cent cinquanta professors i 
altre personal de la institució. 
I li encanta. 

Ramon i Marta

moda jove, divertida, elegant, 
molt per a tu

tenim les marques més conegudes

Carme 79, 25007 Lleida  .  973 00 04 43  .  kosasdexikas@gmail.com  .  www.soniswapesimes.net
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Pilar Sanjuán

“La nostra 
filosofia és no 

haver de 
decidir per 

ells”

“Un dia una 
noia ens va 

venir i ens va 
dir: ‘Vull ser 

artista’”

presidenta de Down Lleida

Per  
primer cop 

dos membres 
de l’entitat han 

anat a viure 
junts

Down Lleida 
té previst 

ampliar la seu 
coincidint 

amb els vint 
anys

La Pilar Sanjuán és la presi-
denta de Down Lleida des del 
seu engendrament. Quan li 
preguntem si ha pensat mai  
a cedir el càrrec ens confes-
sa que sí, però la realitat és 
que fa gairebé vint anys que 
dirigeix l’entitat i hi continua 
al capdavant. La seva màxima 
és: “El que és imprescindible 
per a alguns és beneficiós per 
a tots”. I ells fan una tasca en-
comiable per aconseguir més 
autonomia per a les persones 
amb discapacitat intel·lectual. 

Quines opcions formatives 
oferiu dins del projecte Inte-
gra XXI? 
A banda de l’Escola d’Hosta-
leria, fa uns quatre anys hem 
començat a trobar possibili-
tats en altres instituts, com el 

Torre Vicens, en què impar-
teixen un curs d’Imatge Per-
sonal; l’Episcopal, on cursen 
formació administrativa; el 
Guindàvols, que fa el curs de 
Disseny i Moda, i també a tra-
vés de l’IMO, on imparteixen 
formació en administració, ho-
teleria i simulació d’empreses. 

Quins objectius us plantegeu 
a llarg termini?
Que tothom pugui acabar en-
trant al mercat laboral. Cada 
any hi ha una fornada de gent 
que acaba d’estudiar i que ne-
cessita buscar un lloc de tre-
ball. 

En aquest sentit, us ha afec-
tat la crisi com a entitat?
Mira, seria molt fàcil dir que sí. 
Però la realitat és que creiem 

que no ens afecta tant com es 
podria pensar, perquè con-
tinuen contractant joves de 
l’associació. Com a novetat, 
estem contents de dir que es-
perem inaugurar un local més 
gran de cara a la celebració 
dels vint anys. 

Hi influeixen les subvencions 
a les empreses que contrac-
ten gent amb discapacitat?
Bé, no sé si és per això o per-
què la gent cada cop està més 
sensibilitzada. Evidentment 
que ens agradaria trobar més 
llocs de treball. Però veient 
que aturat que està tot, poder 
dir, per exemple, que un noi 
ha signat un contracte a Beni-
to Arnó és una alegria. 

Quin paper hi fa l’Ajunta-
ment de Lleida i la seva co-
missionada, Rosa Palau?
Fins ara ens ho havíem ges-
tionat tot nosaltres i ara hem 
trobat una persona que ens 
ajuda a obrir portes que no 
se’ns havien obert, potser 
perquè quan algú diu que ve 
de l’Ajuntament el miren amb 
uns altres ulls.

Les empreses, a partir de 
cinquanta treballadors, es-

tan obligades a contractar 
algú amb discapacitat. 
Sí. Però hi ha molt poques 
empreses que ho facin per 
obligació; la majoria ho fa per 
convenciment. Està compro-
vat que els joves, quan van a 
treballar, milloren l’ambient a 
tot arreu, i això t’ho diuen tots 
els empresaris. Et trenquen 
els esquemes i fan que miris 
les coses d’una altra manera. 
Et fan parar un segon quan 
vas accelerat... 

El joves de Down Lleida te-
nen clar on volen treballar? 
Quines possibilitats tenen?  
Hi ha de tot. El repte més gran 
que vam tenir va ser quan una 
noia que havia estudiat hote-
leria, havia fet pràctiques en 
una pastisseria i havia acabat 
treballant amb contracte en 
una oficina, un dia es va pre-
sentar a l’entitat i ens va dir: 
“Vull ser artista”. En sentir-ho 
les preparadores laborals van 
començar a trencar-se les ba-
nyes per buscar-li una sortida. 
Aviat va deixar la feina remu-
nerada i va fer pràctiques a 
Lleida Televisió. Temps des-
prés la van contractar. A més, 
ha rodat una pel·lícula, balla... 
En definitiva, ha acabat sent 
artista. Una altra noia un cop 
va venir i ens va dir: “Vull tre-
ballar en un taller mecànic”. I 
nosaltres li vam buscar l’opor-
tunitat de poder provar-ho. 

Per tant, adapteu el lloc de 
treball a cada perfil. 
La nostra feina a l’entitat no és 
una tasca repetitiva. Intentem 
que cada jove pugui trobar un 
lloc on se senti bé i hi pugui 
desenvolupar les seves capa-
citats. Com la resta de mortals, 
poden trobar una feina que 
no els satisfaci. Per exemple, 
tenim un noi de Down Lleida 
que va començar a treballar 
en una planta de carnis, però 
no li agradava. Ara, treballa a 
l’Ajuntament. Se’ls acompa-
nya en tota aquesta transició. 
És important que coneguin 
diverses realitats laborals. Per 
això, a l’estiu, fem un taller en 

el qual visitem empreses per-
què coneguin què s’hi fa i com 
s’organitzen. 

Un cop aconsegueixen l’es-
tabilitat laboral, s’indepen-
ditzen?
Aquest ha estat el segon pas.  
Fa sis anys vam començar el 
projecte Desperta’t. Amb els 
habitatges d’aprenentatge, 
els joves amb capacitats diver-
ses aprenen el que nosaltres 
aprenem de manera intuïtiva 
i natural, des de posar una 
rentadora fins a saber com es 
recicla o com es canvia una 
bombeta. Es troben en un pis 
de formació un cop per set-
mana i aprenen a afrontar una 
vida de manera independent. 

Lluny de la llar familiar?
No necessàriament. Els hem 
de donar l’oportunitat que de-
cideixin per ells amb qui, on i 
com volen viure. Enguany és 
el primer any que una parella 
de l’associació ha decidit anar-
se’n a viure junts.  Actualment 
tenim dos pisos d’aprenen-
tatge on conviuen joves amb 
discapacitat i d’altres sense, 
perquè aprenguin a compar-
tir i a conviure com en un pis 
d’estudiants.  De cara al gener 
n’obrirem un tercer amb un 
mediador.
  
Estan sovint sobreprotegits?
Sí. Per això molts cops tre-
ballem més amb les famílies 
que amb els nois i noies amb 
discapacitat. Ells, així que els 
dónes l’oportunitat i els incor-
pores a la roda de la societat, 
et sorprenen cada dia amb 
el que són capaços de fer i 
d’aprendre. 

Mai no deixen d’estar con-
nectats amb l’associació?
Sempre hi ha un vincle, per-
què –hem de ser realistes– són 
persones amb una discapaci-
tat intel·lectual. El que hem 
d’intentar és que hi hagi el 
suport mínim necessari i que 
puguin dissenyar-se ells ma-
teixos el seu projecte de vida. 
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euros de mitjana
22.282

matrimonis el 2013
1.337 de bodes civils

75%
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El Xavier i la Jordina es casen el proper 27 
de juny.  L’Adrià i l’Esther ho faran el 18 de 
juliol, i la Noemí i el Rubén es van donar el 
“sí, vull” l’11 de maig d’aquest 2014. 
Fotos: Laia Dolcet / S. Morris

 LAIA DOLCET / 
ARES VALDÉS

 LLEIDA
www.7accents.cat

Decidir casar-se no és fàcil. 
I menys en els temps que 
corren. No entrem a valorar 
la quantitat d’amor que dos 
es poden arribar a professar, 
sinó la despesa econòmica 
que suposa organitzar la fes-
ta i el maldecap de tenir pre-
sent fins a l’últim detall de tot 
l’enrenou. Invitacions, vestit 
de núvia (i de nuvi), recorda-
toris, banquet, viatge de no-
ces... Que els ho expliquin a 
les 1.337 parelles que el 2013 
es van donar el “sí, et vull”, 
segons les últimes dades de 
l’Institut Nacional d’Estadísti-
ca. 
En tota aquesta breu pinze-

A la màgia de dos que 
s’estimen i que ho  
celebren s’hi suma el 
comerç que s’activa i 
sobreviu al voltant de 
tots els casoris. 

llada més aviat reticent de la 
pompa de les unions matri-
monials, no hem de descui-
dar-nos del rerefons màgic de 
casar-se: el sector (important) 
del comerç que se’n benefi-
cia. Aquest cap de setmana 
passat s’organitzava la setze-
na edició de la fira DeNuvis 
a Lleida, un certamen que ha 
sabut mantenir-se en el temps 
i que ha arribat a la xifra de 
vint mil visitants en aquesta 
última celebració. El  saló va 
tenir lloc al Pavelló 4 de Fira 
de Lleida. Hi van participar 
noranta-cinc expositors i hi va 
haver més de vint activitats 
paral·leles, com les desfilades 
de nuvis, que van aplegar fins 
a un miler d’assistents. 
L’Esther i l’Adrià són dos jo-
ves que han decidit segellar 
el seu compromís amb una 
festa amb amics i familiars. 

Serà una boda civil (segons 
dades de l’Idescat, el 75% de 
les bodes del 2013 ho van ser) 
i fa un any i mig que organit-
zen la celebració. Ja tenen 
la boda més o menys planifi-
cada: “Escollir el restaurant i 
emparaular el fotògraf és el 
primer que vam fer perquè 
volíem una data en concret”. 
Es casen el 18 de juliol, dia en 
què celebren deu anys de re-
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lació. “Si vols una data, has de 
moure’t amb temps”, comen-
ta l’Esther, perquè “al novem-
bre de l’any passat ja hi havia 
reserves per a l’any 2015.” 
Aquesta parella, actualment, 
disposa d’estabilitat econò-
mica perquè els dos treballen. 
“En el cas que jo no tingués 
feina –explica l’Esther– ja ha-
víem emparaulat amb el res-
taurant un menú més senzill 
i fer una celebració austera 
amb la família.” Ells calculen 
que, amb tot, es gastaran uns 
40.000 euros. “Una punyetera 
ruïna”, diu l’Adrià, mentre es 
mira de reüll la seva promesa.  
La Jordina i el Xavier també 
es casen aquest proper any. 
“És molt estressant casar-se. 
Encara ens falten els detalls, 
les invitacions, els anells...”, 

sospira el Xavier. Aquesta pa-
rella fa un any i mig que pla-
nifica la cerimònia i han hagut 
d’ajustar el convit a la família i 
els amics més directes. “Hem 
calculat que ens gastarem uns 
20.000 euros i convidarem 
unes cent trenta persones”, 
diuen. “Vam pensar que no 
ens casaríem perquè els preus 
eren prohibitius”, afegeixen, 
i expliquen que, en un dels 
pressupostos per al reportat-
ge de fotos, els demanaven 
6.000 euros. De moment, a la 
fira només hi han anat a mirar 
pressupostos i propostes de 
viatge, “per agafar algunes 
idees”. 

El banquet i el viatge, els 
més costosos del pressupost
Segons Bernat Viñals, gerent 

del restaurant Pla del Bosc, 
tot i que han ajustat molt els 
pressupostos, de mitjana una 
parella convida unes cent cin-
quanta persones i es gasta al 
voltant de 110 euros per co-
mensal. Fent càlculs ràpids, 
això suposa un cost de 16.500 
euros. Tot i això, ens explica 
que per a l’any vinent ja ho te-
nen tot cobert: “Ara hi ha un 
respir, la gent s’estén més en 
el temps”. Si ens basem en les 
dades que dóna la Federació 
d’Usuaris i Consumidors Inde-
pendents (FUCI), ells calculen 
que, de mitjana, una boda a 
Catalunya amb cent invitats 
costa 20.282 euros, segons 
dades del 2014 (l’any 2013 
la xifra era de 15.582 euros). 
Catalunya seria la segona co-
munitat autònoma més cara, 
després de Madrid. Entre les 
més econòmiques hi trobarí-
em Extremadura i Canàries. 

Bodes eclesiàstiques ‘ver-
sus’ bodes civils
La tradició eclesiàstica d’anys 
enrere ha perdut tirada en els 
últims anys. De fet, l’any pas-
sat, dels 1.337 enllaços, 1.014 
van ser unions civils i només 
315 van celebrar-se a través 
de l’església. La resta es va 
oficialitzar mitjançant altres 
ritus. Tot i això, no es tracta 
d’una qüestió econòmica, 
sinó més aviat de conviccions. 
Segons ens explica l’Esther, 
casar-te per l’església supo-
sa desemborsar la “voluntat” 
d’entre 100 i 300 euros en 

funció de la ubicació del tem-
ple.  En el cas de fer-ho pel ci-
vil la xifra augmenta fins a un 
mínim de 600 euros. Cal pa-
gar l’oficiant de la cerimònia, 
tota la decoració del local... 
Tal com es va poder compro-
var a DeNuvis, a jutjar per 
l’afluència de gent, el negoci 
de les bodes despunta des-
prés de venir de temps durs. 
Segons alguns dels exposi-
tors, això es deu a la flexibi-
lització i especialització de 
l’oferta, amb un ventall de 
pressupostos adaptats a les 
possibilitats de cada client. 
A més, la imaginació i el ca-
ràcter lúdic presents al saló 
hi tenen un paper important, 
amb invitacions originals i bo-
des temàtiques, ja sigui, per 
exemple, medievals o fins i 
tot fent predominar un color 
per sobre de la resta.  
La Noemí i el Rubén, que ja 
han passat per tot això, asse-
guren que la clau perquè no 
se celebri la boda a preus de-
sorbitats és no dir la paraula 
boda. “Quan els comerciants 
saben que t’has de casar, in-
crementen un 200% el preu”, 
assegura la noucasada Noe-
mí Arbó. Només fa sis mesos 
que van contraure matrimo-
ni, i recordar els diners que 
es van gastar ja els causa un 
gran tràngol, tot i que assegu-
ren que es tornarien a dir “sí, 
vull” un altre cop, encara que 
aquest segon demanarien 
més temps per poder orga-
nitzar més coses. “El dia ens 
va sortir per uns 15.000 euros, 
però s’hi ha d’afegir els 5.000 
euros del viatge de noces”, 
acaba reconeixent la Noemí. 
Si es desglossa aquest preu, 
el banquet encapçala la llista 
negra, per al qual es paga en-
tre 100 i 120 euros per perso-
na. “El restaurant va ser una 
de les primeres coses que 
vam voler tenir.” Per això van 
anar a la fira de DeNuvis del 
2013. Val a dir que van acabar 
contractant-lo allà. Darrere el 
banquet hi ha el vestit, les sa-
bates, les flors, les aliances i 

“Quan saben 
que t’has de 

casar 
incrementen 

un 200%
 el preu” el servei de fotografia. “I els 

cursos matrimonials”, afegeix 
la Noemí. 
La Noemí i el Rubén es van 
casar l’11 de maig del 2014 a 
la parròquia de la Mercè. Des-
prés de visitar totes les esglé-
sies de Lleida, van veure que 
la de la Mercè era l’única que 
no demanava un preu, sinó la 
voluntat. “Tots els mossens 
ens preguntaven a quant sor-
tia el plat de la boda, i ens 
deien que aquell preu era el 
que els havíem de pagar per 
casar-nos.” En veure que la 
de la Mercè no cobrava, ho 
van tenir clar, perquè el que 
els importava era casar-se i 
no qui ho feia ni on. “Si per 
nosaltres hagués estat, ens 
hauríem casat en un creuer”, 
explica la Noemí, que, junta-
ment amb el seu marit, és una  
apassionada dels creuers i del 
mar (la boda va ser una cele-
bració temàtica, que va tenir 
com a eix vertebrador la na-
vegació). Com era d’esperar, 
el viatge de noces també es 
va celebrar en un creuer. 
Perquè els creuers continuen 
essent un dels viatges més 
escollits entre els noucasats. 
Segons l’agència lleidatana 
Iltrida Viatges, Tailàndia, l’Ar-
gentina i un combinat entre 
els Estats Units i el Carib són 
les destinacions més comu-
nes, per a les quals els nuvis 
han de deixar entre 2.000 i 
3.000 euros per persona.
D’altra banda, segons dades 
de l’Institut Nacional d’Esta-
dística, a Lleida l’any passat 
van decidir trencar el contrac-
te matrimonial 1.006 parelles 
(955 divorcis, 48 separacions 
i 3 nul·litats), unes dades que 
suposen que per cada deu 
bodes hi va haver més de set 
separacions i divorcis. Són pa-
relles que, si no han perdut la 
il·lusió de tornar-se a enamo-
rar, probablement es tornaran 
a casar. Perquè, tal com deia 
el poeta i escriptor Samuel 
Johnson, “casar-se per sego-
na  vegada   és  el   triomf  de
l’esperança per sobre de l’ex-
periència”. I tornem a comen-
çar. 

Els viatges de 
noces més es-
collits són els 
Estats Units i 

el Carib
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El Pavelló Barris 
Nord acull els partits 
de LEB Or que juga 
com a local l’Actel 
Força Lleida. La pre-
paració d’un enfron-
tament d’alt nivell 
requereix una gran 
dedicació i res no es 
pot deixar a l’atzar. 
Nervis i estrès per 
encaixar totes les pe-
ces d’un gran puzle.
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de l’Actel Força Lleida
L’altra cara 
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Totes les perso-
nes saben molt 
bé quines són les 
seves funcions 
abans de comen-
çar el partit i 
durant l’enfronta-
ment. Per aquesta 
raó, les hores 
prèvies a l’inici 
del xoc són molt 
importants, ja que 
els minuts van 
passant i el partit 
no pot començar 
més de tard de 
l’hora prevista.
Fotos: Òscar Bue-
tas / Javi Enjuanes

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida juga a 
casa, al Barris Nord. És di-
vendres, són les 21.00 hores 
i comença un nou partit de 
la LEB Or. Els aficionats 
lleidatans han ocupat 
els seus seients per 
tal de gaudir d’un 
bon espectable. 
Els minuts van 
passant i tot 
surt segons el 
guió previst. 
Però, per acon-
seguir l’èxit orga-
nitzatiu, no es pot 
deixar res a l’atzar, 

fins el mínim detall ha d’estar 
controlat i totes les peces han 
de funcionar a la perfecció. 
En definitiva, es tracta d’un 
treball dur i llarg.
A les oficines de l’entitat llei-
datana la feina comença el 
dilluns al matí, amb la reser-
va dels hotels per a àrbitres, 

avisar protecció 
civil i Creu 

Roja, inici-
ar la pre-
paració 
de res-
t a u -
r a n t s 
i bars, 

p o -
sar-se en 

contacte 
amb els vo-

luntaris, fer arribar entrades a 
empreses, etc. Parlem d’una 
tasca àrdua, de la qual té 
molt a dir el gerent del club, 
Ramon Bordas, “el cervell a 
l’oficina”. 
“La gent no sap que per a un 
partit en el qual pot haver-hi 
més de 2.500 persones és ne-
cessari tenir-ho tot molt ben 
lligat. No tenim por del que 
pugui succeir, però sí respec-
te, ja que poden passar situ-
acions inesperades que ens 
obligarien a actuar amb rapi-
desa”, argumenta. 

L’estrès arriba el divendres
El dia més complicat, sens 
dubte, és el divendres de par-
tit. Tot ha d’estar perfecte, 
no pot fallar res. L’estrès co-

mença cap a les 11.30 hores 
i a mesura que avança el dia 
els nervis van creixent, però 
sempre mantenint la calma. 
“L’estrès d’un divendres que 
juguem al Barris Nord pot ar-
ribar a ser brutal. Tot ha d’es-
tar perfecte, no es pot deixar 
res a l’aire”, comenta el ge-
rent, a qui, en un dia de par-
tit, a més de ser a les oficines, 
es pot trobar fent altres tas-
ques al pavelló, com preparar 
unes papereres. “Quan juga-
va a bàsquet no m’imaginava 
que això fos tan estressant. A 
més, en un equip petit com el 
nostre, tots hem de fer de tot. 
Malgrat tot, al final ho acon-
seguim”, expressa.
Per això, el treball de l’Oliver 
Rosell, com a cap de premsa, i 

El divendres 
és el dia més 

dur a l’hora de 
preparar un 
partit a casa
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Els jugadors 
entrenen 

mentre que 
el personal 

ultima detalls

Els voluntaris 
són una 

part molt 
important en 
la preparació

de Ramon Camí, des de l’ofici-
nes, és imprescindible. “Hem 
d’apagar qualsevol foc que es 
pugui produir, i ser molt poli-
valents. Hem d’estar atents a 
tot el que pot passar durant el 
partit”, comenta Rosell, que 
té l’ajuda inestimable del pe-
riodista Albert Salvador; del 
Guillem, de Down Lleida, i del 
Marc, un becari incansable. A 
més, Rosell comenta que “el 
punt més crític és dirigir el 
trànsit de persones. Les esta-
dístiques, la premsa, els llocs 
per a les escoles, la llotja, les 
llistes de les hostesses…, tot 
ha de estar perfecte”.
Però no es pot passar per 
alt els voluntaris, “vitals per 
a nosaltres. Són molt im-
portants, ja que ens ajuden 

molt”, manifesta Bordas. Un 
dels veterans és Albert Río, de 
trenta-un anys, que des dels 
divuit fa de voluntari. “Des 
de petit m’ha agradat el bàs-
quet. A mesura que passen 
els anys he anat agafant més 
responsabilitats. No és una 
obligació, però decideixes no 
fer altres coses perquè trobo 
que és gratificant”, explica. 
A més, comenta que “som 
la part no visible, però som 
imprescindibles, ja que a les 
18.30 hores arribem i ja fem 
feina, com posar la publicitat, 
muntar la pista i tot el que faci 
falta. Això es fa perquè és una 
motivació i m’agrada estar-hi 
implicat”. I tampoc no ens 
podem oblidar del nois d’As-
pros, clau també en la pre-

paració del partit, repartint 
fullets, organitzant els bars i 
estant a l’entrada.
A les 19.30 hores els jugadors 
del conjunt lleidatà estan 
concentrats; per tant, arriben 
abans de l’hora establerta 
pel cos tècnic. També el rival 
arriba al pavelló, mentre els 
minuts del rellotge avancen 
sense donar descans.

Acció a la pista
Els llums de la 
pista s’ence-
nen gradual-
ment, i serà 
a les 20.30 
hores quan 
José Hidalgo 
encendrà tots 
els que hi ha, la 

qual fosa farà que el parquet 
brilli. Tot i així,  alguns equips 
de les categories base han 
entrenat des de les 17.30 fins 
a les 19.00 hores, aproxima-
dament, cosa que fa possible 
que els jugadors somiïn jugar 
a la LEB Or.
A la pista hi ha “el cervell or-
ganitzatiu de l’Actel Força 

Lleida”, el  

delegat del primer equip, el 
Marc Larriba. “Al matí prepa-
ro tota la roba dels jugadors, 
fent una rentadora, i els ví-
deos, per tal que tot estigui 
a punt quan tothom arribi a 
la tarda”, argumenta. Això li 
dóna dret a dir que “el meu 
dia a dia és frenètic”. I un cop 
té enllestit tot el que cal del 

primer equip, a més 
d’entrenar el seu 

conjunt, es posa 
pantalons i 
amer icana , 
s’afaita i 
prepara les 
fitxes dels 
jugadors i la 

resta de pa-
pers necessa-

ris per poder 
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Les hores prè-
vies al partit, el 
personal treballa 
durament perquè 
la cita esportiva 
sigui un èxit, però 
la feina no acaba 
al començament 
del xoc, sinó que 
segueix durant i 
després de l’en-
frontament, fins 
que es tanquen 
tots els llums del 
pavelló. 
Foto: Ò. B.

començar.
“Tinc una dedicació full time 
al Força Lleida. He d’organit-
zar moltes coses de l’equip. 
Això fa que hagi d’estar molt 
pendent del mòbil”, argu-
menta Larriba, que, mentre 
veu l’equip juvenil entrenar, 
el qual ell dirigeix, pensa en 
l’equip de LEB Or del club. 
“He d’estar pendent tam-
bé de l’equip rival, ja que si 
els cal alguna cosa ho he de 
gestionar. Faig d’inter-
mediari entre el 
rival i el club.” 
I afegeix que 
“si juguem 
fora he 
de parlar 
amb l’em-
presa de 
l ’autobús 
que ens 
p o r t a r à ” . 
Però la seva 

feina no acaba aquí, ja que el 
dissabte, després de jugar a 
casa el divendres, amb la res-
ta del cos tècnic mira el partit 
jugat, l’analitza i aprofita per 
posar la rentadora i l’asseca-
dora que hi ha al pavelló amb 
l’equipament local.
D’altra banda, l’encarregat de 
rebre els àrbitres i acompa-
nyar-los al vestidor és el Pere 
Ballespí, el delegat de pista. 
“Si no tinc les fitxes, el partit 

no es pot jugar. He d’es-
tar pendent de tot 

el que pot passar 
a la pista. La 

responsabili-
tat al pavelló 
també és 
meva, per-
què tot ha 
d’estar en 

condic ions. 
També sóc un 

intermediari en-

tre el cos tècnic i l’afició. És 
vital no prendre partit per 
ningú i, estant a la taula, has 
de tenir-ho tot controlat. Amb 
seixanta-un anys, per mi, és la 
culminació d’una vida dedica-
da al bàsquet”, apunta.  
Són les 20.00 hores i les ta-
quilles obren, encara que serà 
mitja hora més tard quan tin-
dran més feina, quan l’aflu-
ència de gent augmenti. Els 
primers aficionats arriben al 
pavelló lleidatà i hi accedei-
xen pels torns. Les entrades i 
els abonaments són compro-
vats, i van a ocupar la cadira 
que els pertoca. 
Abans de començar l’enfron-
tament, els seguidors també 
poden veure en acció els inte-
grants dels dos equips. Cada 
membre del cos tècnic té una 

funció perquè 
els jugadors 
e s t i g u i n 
en les 
m i l l o r s 
c o n d i -
c i o n s . 
S’hi ju-
guen que 
l ’ e q u i p 
aconseguei-
xi la victòria.
Arrenca el partit 
i els jugadors fan vibrar 
els aficionats, mentre que 
els periodistes transmeten 
el que veuen perquè qui no 
s’hi hagi pogut desplaçar ho 
visqui com si fos a la grada. I 
a la pista, els fotògrafs –com 
el Javi Enjuanes, que ha arri-
bat molt abans que comenci 
l’enfrontament per fer també 

fotografies de l’en-
trenament i per 

parlar amb els 
jugadors lo-
cals– intenten 
capturar la 
millor jugada. 
Els llums de 

la pista de 
bàsquet s’apa-

guen, tot queda 
fosc, però els peri-

odistes segueixen tre-
ballant a la sala de premsa, 
preguntant als entrenadors. 
Finalment, tothom marxa 
a casa seva i es tanquen les 
portes. El puzle s’ha acabat 
amb èxit i ja es pot penjar. Tot 
i així, el pavelló espera que el 
dilluns l’equip de la neteja el 
deixi lluent. Arrenca una set-
mana nova.

La dedicació 
de moltes 

persones al 
Força Lleida 

és total

Organitzar 
una cita 

esportiva no 
és fàcil i tot ha 
d’estar previst
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la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients

assessorament fiscal
gestió comptable, mercantil i 
fiscal
assessorament i gestió laboral
serveis jurídics
auditories
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associacions i fundacions
estudis viabilitat de negocis
vehicles, patents i marques

Assessors Fiscals
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Traslladar-se a un món de 
fantasia, viatjar a una ciu-
tat o canviar d’època sen-
se moure’s de lloc. Això és 
possible en els jocs de rol, 
en què cada jugador assu-
meix el paper d’un perso-
natge que té uns determi-
nats objectius que només 

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

“El meu nom és Bruce Ter-
rens. La meva vida no ha estat 
fàcil, però m’he fet a mi ma-
teix. Vinc d’una família humil, 
que em va educar bé, fins a 
convertir-me en l’amo d’un 
dels casinos més importants 
de la ciutat, encara que últi-
mament les coses no acaben 
de rutllar. Tot va començar a 
fallar quan Don Lucini, un co-
negut mafiós, es va interessar 
en la compra del meu negoci. 
Des que li vaig dir que no, tot 
són desgràcies. El meu ob-
jectiu és contractar un assassí 
per matar el mafiós, i intentar 
que la Laura, cambrera i la 

El rol, una 
gran  obra 

de teatre
meva amant, deixi les dro-
gues, i que la meva dona no 
s’assabenti de res. Ja veurem 
com es desenvolupa la nit.”
Així comença la història d’un 
personatge interpretat en 
una partida de Rol en Viu ba-
sada en la màfia, una de les 
modalitats més atractives que 
existeixen en els jocs de rol. 
En definitiva, una obra de te-
atre en la qual cada jugador 
adopta un paper per superar 
uns determinats reptes.
“El rol consisteix a interpre-
tar un personatge, és a dir, a 
assumir-ne el rol”, explica el 
president de l’Associació Ju-
venil de Rol Tramuntana-Llei-
da, Albert Guàrdia. Existeixen 
diferents tipus de rol, ja que, 
a més del que és en viu, hi ha 
el narratiu, que es juga al vol-
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El rol, una 
gran  obra 

de teatre

es poden aconseguir in-
teractuant amb la resta 
de participants. Un inici i 
molts finals possibles, tot 
depèn del nivell d’inter-
pretació de cadascú.

Molts dels jugadors que participen en el Rol 
en Viu decideixen disfressar-se en funció de 
la temàtica proposada per jugar, fet que dóna 
realisme a la partida.
Fotos: Òscar Buetas

tant d’una taula. També hi és 
la figura del director de joc o 
“màster”, que dirigeix la tra-
ma, “de manera que es pot 
comparar amb una pel·lícula 
o una obra de teatre”. I la infi-
nitat d’ambientacions permet 
que hi hagi molts gustos.
Arriba el moment de passar 
a l’acció, després de conèi-
xer el teu personatge i que el 
director doni les últimes ins-
truccions i peces per avançar. 
Comença una història amb un 
final incert. Cadascú és lliure 
de portar el seu personatge 
pel camí desitjat.
Com tota bona obra de teatre, 
el grau d’implicació dels juga-
dors arriba a ser tan gran que 
molts opten per disfressar-se 
i vestir-se amb aquella roba 
més d’acord amb la trama i, 

si cal, imitar-ne l’accent. Tot 
això fa possible traslladar-se 
fàcilment a un món paral·lel, 
de fantasia, i fins i tot viatjar 
en el temps i en l’espai sen-
se moure’s del lloc triat per a 
l’ocasió. Al final, els objectius 
s’hauran assolit, o no; això ja 
dependrà de la destresa de 
cadascú, en funció de l’atzar i 
de les habilitats.

L’edat no importa
Encara que molta gent es 
pensa que els jocs de rol no-
més estan adreçats als joves, 
l’edat dels jugadors és molt 
àmplia. Un exemple el trobem 
en l’Albert Guàrdia, de trenta-
tres anys, al costat del Jordi 
Rico, de disset, i el Joan Toro, 
de vint, dos nois que coinci-
deixen a assenyalar que la pri-
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El rol 
afavoreix 

aspectes com  
el treball 
en equip 

mera vegada que hi van jugar 
van decidir tornar-hi, per les 
seves inquietuds cap al món 
del teatre i del cinema. “No 
depèn de l’edat, encara que 
sí que hi ha un perfil que està 
al voltant de les ciències”, re-
coneix Guàrdia. Tot i així, fa 
una reflexió interessant: “El 
rol no és conegut, però sense 
saber-ho hi ha molta gent que 
hi juga. Per exemple, en les 
entrevistes de feina et poden 
fer assumir el rol de venedor, 
mentre una altra persona fa 
el de comprador. És la inter-
pretació d’un personatge i és 
el mateix que fem en les par-
tides. L’única diferència exis-
tent és la finalitat”.
De fet, la Universitat de Lleida 
(UdL) va arribar a acollir cur-
sos –com a crèdits de lliure 
elecció abans de l’aplicació 
del Pla de Bolonya– d’intro-
ducció al rol, una experiència 
ben acollida pels estudiants, 
que ho van veure com una 
cosa positiva de cara al seu 
futur. Però avui és difícil que 
la gent participi en les activi-
tats que giren al voltant del 
rol si no coneixen el joc. 
“Els jocs de rol aporten co-
ses positives, com la millora 
de resolució de problemes, 
el treball en equip, l’empatia, 
el càlcul mental i tota una sè-
rie d’habilitats”, diu l’Albert 
Guàrdia. I això queda ben 
clar, per exemple, en l’IlerRol, 
un cita consolidada en el ca-
lendari d’activitats de la ca-
pital del Segrià. De fet, Rico 
i Toro ho confirmen: dos ju-
gadors actius que veuen en el 
rol una manera d’apropar-se 
a la interpretació teatral ju-
gant a allò que els agrada. A 
més, un cop es converteixen 
en assidus als jocs de rol, amb 
el pas dels anys és gairebé 
impossible deixar de jugar-hi. 
“Mai no perds les ganes de 
jugar-hi”, apunten.

Una etiqueta no merescuda
L’1 d’abril del 2000, José 
Rabadán va acabar amb la 
vida dels seus pares i la seva 
germana, amb síndrome de 
Down, al barri murcià de San-
tiago El Mayor. Les armes 

homicides van ser una catana 
que el seu pare li havia rega-
lat i un punyal. Conegut com 
“l’assassí de la catana”, va 
confessar a la Policia que la 
matança era part d’un joc de 
rol. Aquí va començar una eti-
queta de desprestigi a aquest 
joc.
Per això, fa onze anys va néi-
xer l’associació lleidatana, 
amb la intenció de “netejar 
el nom del rol”, explica el 
seu president. Amb el pas del 
temps, els reptes de l’entitat 
han anat creixent i ara la seva 
intenció és promoure, difon-
dre i donar suport al rol com 
una alternativa o complement 
vàlid per ocupar el temps de 
lleure i oci. 
Però el treball no acaba aquí, 
ja que a poc a poc han anat 
creant una biblioteca disponi-
ble per als socis, amb la mi-
rada posada en la Biblioteca 
Pública, a qui es vol cedir el 
fons. “Des que vam comen-
çar fins ara els objectius s’han 
anat ampliant, perquè ara 
també fem altres activitats, 
com jocs de taula, softcom-
bat o jugger, tot relacionat 
amb el rol. Aquests anys hem 
fet moltes coses; som una 
associació que té un renom 
a Espanya”, explica el presi-
dent . L’associació és dins del 
Consell Local de la Joventut 
de Lleida, del qual és entitat 
fundadora, i també és a la Fe-
deració Catalana d’Oci Alter-
natiu, entre d’altres, a més de 
col·laborar en altres jornades.

Orgullosos de ser ‘frikis’
Moltes vegades hem sentit 
o, fins i tot, utilitzat la parau-
la friki com un mot pejoratiu 
o gairebé un insult cap a una 
tercera persona. Però dins 
del món del rol, la percepció 
canvia: “És una etiqueta que 
no ens molesta, perquè ens 
hi considerem, ja que creiem 
que tampoc està tan mal vist. 
Cal pensar que un friki és una 
persona a qui agraden els 
jocs de rol, la ciència-ficció, 
el manga i l’anime, etc.”. I és 
que ens equivoquem si pen-
sem que és un insult. L’ús de 
la paraula va obligar la Reial 
Acadèmia de la Llengua Es-
panyola (RAE) a incloure-la en 

el seu diccionari l’any 2012, 
i la defineix com a “extra-

vagant, rar o excèntric; 
persona pintoresca, o 
aquella qui practica 
desmesuradament i ob-
sessiva una afició”. 

D’altra banda, els jocs 
de rol, sobretot els am-

bientats en la història, han 
permès que s’incloguin en 
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Els jugadors de 
rol interaccionen 
entre ells per tal 
d’aconseguir asso-
lir els seus objec-
tius, mentre que 
hi ha un director 
que és l’encarre-
gat de marcar les 
directrius de la 
història a inter-
pretar.
Fotos: Ò. B.

Les etiquetes 
negatives que 

existien 
han anat 

desapareixent 

El desenllaç 
de cada 

història varia 
en funció dels 

jugadors

l’apartat de cultura. I Lleida 
ja ha estat protagonista d’un 
escenari únic: hi va haver més 
de mig centenar d’inscrits en 
el primer joc de Rol en Viu al 
turó de la Seu Vella, a finals 
de febrer, fet que també va 
permetre donar a conèixer 
aquest lloc tan emblemàtic 
lleidatà, així com la capital del 
Segrià, “perquè es pot apro-
fitar per explicar-ne la histò-
ria”, admet Guàrdia.
Per aquesta raó, un cop es co-
neix en primera persona tot 
allò que envolta el món del 
rol i els seus jugadors, la per-
cepció i els prejudicis que es 
podien haver creat abans de 
participar en una experiència 
única canvien. 
En el fons, un partida és vista 
com una obra de teatre, en 
què tots els personatges in-
teractuen amb total llibertat, 
partint d’un guió molt bàsic, 
però, alhora, ben treballat. 
Una mateixa partida pot aca-
bar de diferents maneres, tot 
depèn de cada jugador. Això 
fa pensar que potser el nos-
tre dia a dia és com un gran 
joc de rol de gran magnitud, 
similar a una obra de teatre, 
en què tots tenim un paper, 
una funció, i total llibertat per 
assumir els nostres objectius 
a través d’interaccions, par-
lant amb la resta de persones, 
el qual pot durar tots els anys 
possibles. Els personatges 
evolucionen. La vida és així. 
“Em dic Bruce Terrens, co-
mença la nit al meu casino i 
no sé si aconseguiré assolir 
els meus objectius. Tot depèn 
de mi.”
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Avís als lectors: no es tracta d’un 
reportatge ordenat, ja que durant 
l’entrevista els temes de conversa 
sortien a mesura que les cerveses 
entraven; per tant, no intenteu bus-
car-hi cap lògica, només gaudiu-ne.

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Una hora i mitja de concert. 
Dinou cançons, exactament 
disset més dos bisos. Tres 
discos: Costumbres canallas, 
Funambulistas i Pensamien-
to y acción. I dues-centes 
persones, que es diuen aviat 
però que es tarden a comp-
tar.  Són els números d’un 
altre número, el 10, dels deu 
anys de Mister Jones damunt 
dels escenaris. Són els núme-
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rock
and
roll

Mister Jones

ros d’unes lletres que el Joan 
escriu substituint la tinta del 
meu bolígraf per les cordes 
de la seva guitarra. No és 
retòrica barata, simplement 
m’ha pujat la cervesa al cap.
“No m’agrada gens com 
canto en el primer disc”, 
m’etziba d’entrada. “A Pen-
samiento y acción, en canvi, 
ja m’agrado més”, m’etzi-
ba posant la segona marxa. 
Potser el problema rau en la 
reacció normal i corrent que 
hom pateix en escoltar per 
primera vegada la seva veu 
en una gravació: “Aquest sóc 

jo?!” o “Sono així?!” esdeve-
nen les verbalitzacions més 
habituals d’alguns estats de 
xoc provocats per una oïda 
copsant la pròpia veu des de 
fora i no des de dins. “M’he 
acostumat a la meva veu, en-
cara que també l’he millorat”, 
m’aclareix el Joan. Sempre he 
pensat que el gran problema 
del cantant de Lax’n’Busto, el 
Salva, és que canta massa bé. 
A qui no li agrada cantar les 
cançons dels seus ídols? Però 
si el teu ídol té una veu ange-
lical, imitar-lo resultarà mis-
sió impossible. Me n’he anat 

per la tangent... “Saps que 
quan érem Rosas Rojas vam 
quedar primers en un con-
curs, i Lax’n’Busto, segons?”, 
em pregunta retòricament, 
acompanyant-me en aquesta 
nova tangent acabada d’en-
cetar. Fem la segona cervesa?
El Joan i tota la banda cele-
braven, divendres passat, els 
deu anys de Mister Jones 
amb un concert a l’Espai Or-
feó que era enregistrat pel 
fotògraf Carles Gómez i el 
realitzador José Bergés mit-
jançant deu càmeres, una 
producció audiovisual mai 

vista en matèria de concerts, 
almenys a casa nostra. Amb 
les col·laboracions del seu in-
separable Jordi Gasion; d’un 
saxofonista, Brauli Navarro, 
recent adoptat per al nou 
senzill de la banda, “Cuadrilá-
teros”, i de Merche Chacón, 
les mans que traslladaven la 
veu de Damià Sans d’Amba-
parà a una altra dimensió. A 
través de la llengua dels sig-
nes, la Merche va ser els ulls 
de l’Espai Orfeó a “Mi mane-
ra de andar”, una cançó que 
parla de la gent que ja no hi 
és, una cançó que, a les mans 

de la Merche, hi veu més en-
llà dels que ja no hi són.  “Un 
merescut homenatge al Da-
mià, sempre present”, abans 
d’un nou glop de cervesa i 
uns segons de silenci incòmo-
de.
“Hi ha una part del públic 
de Mister Jones als quals no 
agraden les cadires”, diu, 
en referència a l’Espai Orfeó 
com a seu del concert d’ani-
versari. Saltem d’un tema a un 
altre sense gaire sentit. La cul-
pa és meva, jo sóc l’entrevis-
tador. “Som un grup de rock, 
ens van els grans escenaris, 
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Desfile ruidoso de 
naufragios y de

cuadriláteros
“Desfile ruidoso” és el títol amb què Mister Jones va anomenar la 

campanya de micromecenatge que va endegar ara fa dos mesos amb 
l’objectiu d’aconseguir els 4.000 euros que necessitava per enregis-

trar el CD i el DVD del seu nou àlbum. Finalment, Desfile ruidoso serà 
també el títol d’aquest àlbum, un nom que descriu a la perfecció la nova 

gravació de la banda: el soroll del millor rock-n-roll acompanyat d’una 
gran desfilada de músics i artistes de la demarcació de Lleida.

L’àlbum inclourà dos temes nous, també enregistrats en rigorós direc-
te: “Cuadriláteros” i “De naufragios”. El primer ha servit per promo-

cionar la campanya de micromecenatge de Mister Jones, una me-
lodia directa i potent acompanyada del saxo de Brauli Navarro. 
Tot un regal, principalment per a l’oïda, és clar. Les dues peces 

denoten ràbia sense contenir contra els temps que ens ha 
tocat viure. “De naufragios”, però, un pèl més rockera 

i guitarrera encara, versa sobre l’èxit relatiu i l’in-
conformisme davant d’una societat totalment 

emmalaltida. “La tornada és boníssima!”, 
exclama el Joan Mister Lozano.

Joan Lozano i la resta de la banda bufen les espelmes d’un pastís 
d’aniversari elaborat per a l’ocasió.
Fotos: Àlex Martínez

Rosas Rojas 
va ser el seu 

gran projecte 
abans de

Mister Jones

encara que si el Rosendo, que 
és el més gran, actua al Palau 
de la Música, per què nosal-
tres no podem fer-ho a l’Espai 
Orfeó?”, em pregunta sense 
esperar cap resposta a canvi.
Quina gana, tanta cervesa! 
“La dona del José (Bergés) 
ens va preparar un pastís de 
xocolata per celebrar el desè 
aniversari de la banda, que 
vam cruspir-nos damunt de 
l’escenari un cop acabat el 
concert”, m’explica el Joan. 
No sé si ha endevinat que te-
nia gana o estic mesclant co-
ses mentre intento transcriu-
re l’entrevista. “El José està 
treballant en un documental 
sobre la història de Mister Jo-
nes que s’inclourà en el DVD. 
Serà la cirereta del pastís.”
“Jo escoltava Roxette de pe-
tit”; és la meva confessió per 
convèncer el Joan que faci el 
mateix que jo. “El primer vi-
nil que vaig comprar va ser 
el senzill de Rod Stewart Da 
Ya Think I’m Sexy, devia tenir 
tretze o catorze anys”; el Joan 
acaba buidant el pap després 
de veure’m les vergonyes 
musicals. “I m’agradava Gre-
ase, com a tants altres de la 
meva generació”, remata. 
D’acord, prou de confessions 
per avui... 
El Joan, com un ”abuelo Ce-
bolleta”, m’explica que la pri-
mera guitarra que va tenir va 
ser una Ibanez de 30.000 pe-
les, que va comprar amb l’aju-
da de la família. “El meu pare 
ja me n’havia regalat una 
d’espanyola amb sis 

o set anys, però mai 
no la vaig treure 
de casa”, m’ex-
plica, i pros-
segueix, en 
adonar-se de 
la meva cara 
d’estranyesa: 
“La guitarra 
anava amb una 
d’aquelles fundes 
vermelles de qua-
dres, tan horroroses. 
I jo vivia a la Bordeta...  La 
combinació era explosiva. Per 
respecte a la meva integritat 
física, vaig decidir abando-
nar-la en un racó de la meva 
habitació. Amb els anys vaig 
estalviar suficients diners per 
desemborsar l’entrada d’una 
Gibson Les Paul, que vaig 
acabar pagant a terminis”. 
Lozano reconeix que els seus 
progressos musicals, com en 
el cas de tants altres músics, 
es deuen al triumvirat “melo-
dia - tres acords - ‘wachiwa’”. 
“El ‘wachiwa’ és cantar sense 
tenir ni idea de què cantes”, 
reconeix Lozano. Amb dis-
set anys, influenciat per Iron 
Maiden, forma Hielo Negro, 
un banda clarament heavy. 
En aquella època, Lozano va 
canviar l’esport per la música. 
Però tocava millor la guitarra 
que la pilota. Fins al punt que 
Hielo Negro va telonejar Me-
cano a la plaça de la Catedral 
de Lleida. Impuesto de Lujo, 

grup de pop 
que bevia 

de Nac-
ha Pop, 
Graham 
C a r t e r 
o Elvis 
C o s t e -
llo, entre 

d’altres, 
va ser la 

següent des-
tinació de Lo-

zano abans del que 
seria el seu gran projecte aMJ 
(abans de Mister Jones), Ro-
sas Rojas. “Sonàvem de puta 
mare; fins i tot vam omplir la 
Sala Europa de Lleida”, recor-
da Lozano. Vértigo interior, 
amb la incorporació de Lasi 
al baix i Carlos Rodríguez a 
la bateria, es va convertir en 
el primer disc de Rosas Ro-
jas: “Era ràpid, intens i, en 
definitiva, la meva primera 
experiència discogràfica, per-
què vam fitxar per PDI, una 
de les companyies del mo-
ment”. Amb Dulce distorsión 
van omplir la plaça de Sant 
Joan: “Les riuades de gent 
arribaven fins a l’Ajuntament. 
Eren altres temps”. I Piel de 
tambor, “el millor àlbum de 
la banda”, va desembocar en 
la ruptura entre Joan Lozano 
i Xavi Roma, “un divorci en 
tota regla”, m’assegura. Des-
prés van venir Zuma i Los Vici-
os de Marlene, dos projectes 
pont abans de Mister Jones.
“Per cert, quan comença 

l’entrevista?”, em pre-
gunta el Joan.
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Joan
“Treba-
llo per di-
ners, com 
tothom. 
Perquè la 
feina és 
per viure. 
La música, 
en canvi, 
és perquè 
estic viu.”

Quan va néixer Mister Jones? 
I com? D’on prové el nom? 
Són preguntes que qualsevol 
reportatge sobre aquest grup 
hauria de procurar respondre, 
però no és el cas.  En una con-
versa entre dos amics, el tema 
no és quelcom sabut, sinó 
quelcom per saber. Jo ja sé 
quan va néixer Mister Jones. I 
com. Li he preguntat mil cops 
d’on prové el nom. I el lec-
tor que tingui interès a llegir 
aquestes pàgines de ben se-
gur que també en coneixerà 
les respostes. Perquè qui hagi 
arribat fins aquí o bé li agrada 
Mister Jones, o bé és família 
meva.

GERARD MARTÍNEZ
Parla’m del nou àlbum de 
Mister Jones.

JOAN LOZANO
Es titula Desfile ruidoso, i 
pren el títol de la campanya 
de Verkami que ens ha per-
mès tirar endavant tot el sa-
rau. Del material enregistrat 
durant el concert d’aniversari 
de la banda en resultaran un 
CD i un DVD que contindran 
entre onze i tretze cançons 
cadascun, que no han de ser 
necessàriament les mateixes.

G. M.
Quines cançons hi han d’apa-
rèixer sí o sí?

J. L.
“’Ficción”, “Como flechas de 
ángel” i “Caramelos de ron”. 
I les dues noves: “De naufra-
gios” i “Cuadriláteros”. Ja en 
saps cinc!

G. M.
I com sonarà?

J. L.
És un disc en directe; per tant, 
sonarà més Mister Jones que 
mai. La nostra essència és el 
directe, i només gravant en 
directe podíem transportar la 
nostra essència fins a casa de 
la gent.

G. M.
Però és un recopilatori, i els 
recopilatoris, de vegades, 
marquen el final d’una ban-
da...

J. L.
No ens ho hem ni plantejat. 
Ara estem immersos en la 
producció d’aquest àlbum; 
després, ja ho veurem. Però 
tinc clar que si Mister Jones 
acaba algun dia, ho farà a dalt 
de tot.

G. M.
I ara on és Mister Jones?

J. L.
A dalt de tot.

G. M.
T’imagines signant un disc 
en solitari?

J. L.
No ho descarto. Mai se sap...

G. M.
Aleshores, els plans de futur 
més immediats són...

J. L.
M’agradaria treure l’àlbum 
per Nadal, perquè això signi-
ficaria que ha sortit a la ven-
da el mateix any de l’aniver-
sari. Però és complicat, s’ha 
de tenir en compte el vídeo, 
l’àudio, el documental... Tot i 
que, si se’m fica entre cella i 
cella, ho aconseguirem.

G. M.
I pel que fa als plans de fu-
tur a llarg termini?

J. L.
Viure de la feina i viure la mú-
sica. La feina em manté en 
vida, la música em manté viu. 
Viure i viure, vaja.

Lozano
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la teva 
opinió és 

important

A Lleida les idees 
passen però les 
tradicions queden
L’últim ple de l’Ajuntament 
de la ciutat al qual vaig assis-
tir no em va decebre tal com 
havia pensat. Em va semblar 
que de les diverses mocions 
presentades, les diferències 
entre eren de matisos, de pur 
tràmit, de cobrir l’expedient, 
justificant així la cadira.
La meva opinió legítima és 
que si l’oposició tingués la 
majoria, el govern no seria 
molt diferent de l’actual. A 
les butaques sí que es notaria 
que hi seuen diferents perso-
nes, però poc més. I això es va 
fer explícit quan es va tractar 
el tema del Consorci Sanitari, 
cosa profundament ideològi-
ca; i aquí va desaparèixer fins 
i tot el matís. No va haver-hi ni 
debat ni preguntes, tot com 
un sol bloc, com correspon a 

la política de dretes aplicada 
pels partits de dretes. I es va 
aprovar per unanimitat, ràpid, 
com si fos un acte vergonyós.
En aquell precís moment em 
va vindre a la memòria quan el 
PSOE –el nom no fa la cosa– i 
el PP canviaven un article de 
la Constitució al dictat del ca-
pitalisme que ordena i mana 
la política europea. El sistema 
de la Bancocràcia no podria 
trobar servidors més fidels.
Si es confirma, tal com es pre-
veu, un gir espectacular en les 
diverses conteses electorals 
de l’any vinent, també arri-
barà a l’Ajuntament de Llei-
da emportant-se l’ensopida i 
injusta vella política. Us sona 
allò tant brillant i nou de les 
Corts espanyoles de “tu més 
i tu molt més”? Doncs al ple 
de l’altre dia no sé quants 
cops es van retreure els uns 
als altres que si Montoro, per 
part d’uns, que si el Zapatero, 
per part dels altres. I aquest 
va ser l’argument amb més 
vehemència: que si el Monto-
ro baixava impostos perquè 
vénen eleccions i que pel ma-
teix motiu pujaven de gratis 

jubilats a l’autobús. I tots dos 
tenen raó, però són noves for-
mes de caciquisme propi de 
la dreta; com deia aquell: “les 
idees passen però les tradici-
ons queden”.
Tot plegat evidencia la neces-
sitat d’una política clarament 
d’esquerres a l’Ajuntament, a 
l’alçada dels canvis que com 
deia el Papa Francesc a La 
Vanguardia, el nostre sistema 
econòmic ja no s’aguanta i 
això ho determinarà tot tam-
bé a la política municipal.

DARIUS DOMINGO
ICV LLEIDA

Urnes a Catalunya
Diumenge a Catalunya es va 
poder lliurar una papereta 
dins d’una urna de cartró —
molt barata, reciclable i ben 
fàcil de transportar— indi-
cant si es volia una Estat pro-
pi o no, i en cas afirmatiu, si 
aquest Estat hauria de ser 
independent. No és un refe-
rendum perquè el Congrés de 
Diputats no va admetre la pe-
tició del Parlament de Catalu-
nya; no és una consulta per-

què a instàncies del govern 
d’Espanya el Tribunal Cons-
titucional, amb una velocitat 
inusitada, la va suspendre 
temporalment; és una partici-
pació democràtica per conèi-
xer l’opinió de la ciutadania. 
Per tant, no es vinculant de 
cap manera, però, depenent 
de la participació, d’una for-
ça i abast polítics no difícils 
de preveure. La majoria dels 
ciutadans de Catalunya van 
viure la jornada com una festa 
gran de la democràcia, com 
la manifestació més gran del 
dret d’opinar i decidir sobre 
el seu futur, tot i que, aquesta 
vegada, el dret a decidir do-
narà pas a la concreció de la 
voluntat a demandar un Es-
tat propi. Sincerament penso 
que tots aquells que dema-
nen que el govern d’Espanya 
ha de negociar amb el govern 
de Catalunya la reforma de la 
Constitució —blindatge de 
competències catalanes, mi-
llor finançament o reconeixe-
ment de la bilateralitat— per 
aconseguir la integració de 
Catalunya dins d’Espanya, 
han perdut el tren fa un parell 

d’estacions. Haurien de córrer 
força per poder abastar no-
vament el tren. Compte que 
aquest tren és un AVE. Dins 
d’aquest procés de partici-
pació ciutadana és ben difícil 
fixar on comencen i on aca-
baven les actuacions del pre-
sident de la Generalitat, dels 
consellers, del Parlament, de 
la Comissió pel Dret a Deci-
dir, de l’Assemblea Catalana, 
d’Omnium Cultural i de milers 
d’associacions i voluntaris. Els 
voluntaris obriren els llocs de 
votació, voluntaris formaren 
les meses, voluntaris vigilaren 
i coordinaren, voluntaris dis-
tribuïren la propaganda i la 
pagaren, voluntaris feren tru-
cades telefòniques, voluntaris 
pagaren la campanya Ara és 
l’hora… Pot fer alguna cosa 
més el govern d’Espanya per 
avortar l’arribada a les urnes? 
Els ulls del món van ser a Ca-
talunya diumenge. Una cosa 
és ben certa: després del dia 
9 ve el 10. És quan de debò 
ha de començar la veritable 
negociació.

JOSÉ MIGUEL GRÀCIA
ESCRIPTOR
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Tantsemenfotisme contra populisme
Assegut al sofà, cervesa en mà, 
devoro un reportatge sobre Juli-
an Assange amb insana devoció. 
El fundador de Wikileaks viu re-
fugiat a l’ambaixada de l’Equa-
dor a Londres des de fa dos 
anys. Buscat per Suècia en re-
lació amb un cas d’assetjament 
sexual, hom sap que, tal com 
traspassi la porta de l’ambai-
xada, esdevindrà víctima d’un 
complot mundial. Empresonat 
o assassinat, aquest és el destí 
que li espera a l’home que ha 
publicat més documents classifi-
cats que tota la premsa mundial 
junta. Però se’ns en fot. A mi, 
també. La cervesa s’ha escalfat 

i la meva preocupació principal 
rau en què n’hi hagi més a la ne-
vera.
No fa pas massa que María Do-
lores de Cospedal afirmava amb 
rotunditat que combatria sense 
reserves qualsevol pràctica po-
lítica lligada a la corrupció. Jo 
seia al mateix sofà, amb una altra 
cervesa igual d’esbravada, quan 
un glop de bilis escalava fins a la 
gola imaginant-la brindant amb 
els mateixos corruptes a qui ara 
jurava i perjurava que persegui-
ria. Però no mourà ni un dit. Jo, 
tampoc. M’aixeco a buscar una 
altra cervesa i me n’oblido.
Vivim en un país on una entitat 

bancària, de nom Bankia, s’ha-
via proposat estafar-nos i arruï-
nar-nos. I a punt ha estat d’acon-
seguir-ho. Però ningú no s’ha 
atrevit a cremar la seu central de 
Bankia. Perquè se’ns en foten les 
famílies que voregen la pobresa 
per culpa dels paranys de Rodri-
go Rato. Durant la meva curta 
etapa de professor universitari, 
que va coincidir amb un desa-
forat augment del cost dels crè-
dits, vaig recomanar a l’alumnat, 
uns dos-cents, que no es matri-
culessin. Era possible desmuntar 
el deficitari sistema universitari 
espanyol des d’un raconet de 
món com Lleida. No em van fer 

cas, se’ls en fotia. Avui la majoria 
no tenen feina ni diners, perquè 
els van invertir tots en una carre-
ra que no els ha servit per a res.
Podemos fa por. Les dretes 
l’acusen de populisme. Però 
tota acció té una reacció, i el 
populisme esdevé la reacció del 
poble envers les accions ofen-
sives del poder. És això el que 
els fa por, el populisme. Amb el 
tantsemenfotisme actual no hi 
haurà qui els aturi. Potser peco 
de populista, però sé que se us 
en fot, perquè un cop m’hagueu 
llegit, em canviareu per una 
cervesa fresca. I sabeu què? Se 
me’n fot.
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la teva 
opinió és 

important
Els radars retra-
ten el govern de la 
Paeria
Crec que, en pro de reduir la 
sinistralitat, cal que complim les 
normes de trànsit i accepto que 
se sancioni de manera proporci-
onal a la malifeta. Sense entrar 
a valorar un afany recaptatori 
que em sembla evident per part 
de la Paeria, em sembla grotesc 
que en set mesos de semàfors 
amb càmera i tres de radars fi-
xos, les més d’11.000 multes 
imposades als conductors hagin 
reportat uns 370.000 euros a la 
UTE Arnó-SICE, que s’emporta 
prop d’un terç de la recaptació.
Revisant l’informe tècnic per a 
l’adjudicació del servei, resul-
ta que el que han recaptat en 
multes en poc més de mig any, 
segons les dades publicades als 
mitjans, ja permet a Arnó-SICE 
amortitzar els 371.601,47 euros 
d’inversió inicial. Un autèntic 
caramelet del govern de la Pa-
eria en una època on, malgrat 
l’escassedat d’obra pública, ha 
sabut conservar “amistats” em-
presarials forjades durant tants 
anys al poder. Veient el deute 
que acumula el nostre consistori 
i les necessitats socials creixents, 
em pregunto per quin motiu 
l’equip de govern fa aquest 
enorme regal a una empresa. Si 
es manté el ritme de 30 multes 
per dia en radars i 30 més en se-
màfors vermells, Arnó-SICE in-
gressarà cada any al voltant de 
700.000 euros.
Aquest regal a una empresa 
privada va acompanyat d’altres 
dubtes que afecten els ciuta-
dans. Malgrat que ja hi ha sen-
tències que han anul·lat multes 
per considerar gens fiable el sis-
tema de semàfors amb foto, la 
Paeria no mou un dit. S’afanyen, 
en canvi, a cobrar les multes, 
una pressa per ingressar que 
contrasta amb la calma total 
que mantenen en la retirada de 

punts: ni un sol punt retirat en 
7 mesos, segons alguns juristes 
per evitar “malestar entre els 
veïns” a pocs mesos d’unes mu-
nicipals.

ÒSCAR  SISTERÉ

El que no són les 
ordenances
Costa pagar impostos quan 
s’està insatisfet amb els serveis 
públics municipals. Quan la xar-
xa d’autobusos continua gene-
rant queixes, quan la ciutat no 
acaba d’estar neta, quan es té 
la sensació que s’ha passat de 
malbaratar la llum a tenir carrers 
a les fosques, quan sembla que 
més que regular el trànsit es vol 
recaptar més diners, quan men-
tre els serveis socials no donen 
a l’abast continuen les despe-
ses injustificables, quan... Quan, 
en definitiva, no perceps que 
l’ajuntament gasti els diners de 
forma adequada.
D’altra banda, molesta que els 
governants et prenguin per 
carallot. Que, sis mesos abans 
d’unes municipals, presentin 
unes ordenances fiscals que tot-
hom entén com a flagrantment 
electoralistes: teleassistència 
gratuïta, hores de pàrquing gra-
tuïtes, busos gratuïts, rebaixes 
en el valor cadastral... Festival 
de colors. Com els balls i cele-
bracions amb què Ros gasta di-
ners pressupostats per a serveis 
per a la gent gran.
Aleshores és quan es fa palès 
que, per al PSC d’Àngel Ros, 
el que compta són els vots per 
mantenir-se a govern. Si no, 
perquè no s’han aplicat fins ara 
mesures com aquestes? A part 
que es vol fer passar coses pel 
que no són. Perquè, per exem-
ple, quanta gent major de 65 és 
usuària en potència del servei 
de teleassistència? Poca! Fer-la 
gratuïta en aquest tram d’edat 
és la xocolata del lloro.
Quant a la zona blava, està molt 

bé poder aparcar gratuïtament 
al centre de Lleida. Ara: quina 
mesura per millorar la mobilitat! 
Incentivar l’ús de la zona blava 
mentre es predica que s’ha de 
treure cotxes del centre de la 
ciutat. Gran promoció dels apar-
cament dissuassius, per cert 
que gestionats pèssimament. 
No seria més útil fer campanyes 
específiques per promocionar la 
zona blava de rotació en zones 
comercials? I no seria més just 
facilitar l’aparcament a tota la 
gent que el necessita per treba-
llar? Autònoms, operaris, serveis 
tècnics, manteniments, etc.
Més dubtes, encara, pel que 
acaba sent el –de moment– dar-
rer episodi d’una altra pèssima 
gestió: el servei d’autobusos, 
amb la reforma de les línies, la 
pèrdua d’usuaris i el desconten-
tament que tot plegat genera 
entre la gent. Aquesta propos-
ta electoralista serà una nova 
operació de maquillatge? Què 
passarà amb el dèficit d’aquest 
servei urbà, que en els darrers 
10 anys s’ha duplicat (superant 
el 2013 els cinc milions d’euros)? 
Ja veurem com es pressuposta 
per al 2015. No seria més justa 
una proposta que contemplés 
la progressivitat (gratuït pels qui 
menys tenen i que els altres con-
tribueixin segons les seues pos-
sibilitats)? Molt socialista no és 
tractar igual les pensions de 630 
€ i, posem per cas, les de 2200.
Pel que fa a l’IBI, no fa gaire l’al-
calde deia que el que pagàvem 
era just relacionat amb el nivell 
de vida de la ciutat... Ara, a 
corre-cuita a tocar l’impost. No 
ha canviat pas tant en un any, el 
nivell de vida! Posats a fer, alcal-
de, sigueu més ambiciós en la 
revisió dels valors cadastrals: hi 
ha municipis veïns que han arri-
bat a rebaixes del 29%, mentre 
a Lleida ens quedem en el 17. 
I no digueu més que congeleu 
l’IBI quan, en realitat, per calcu-
lar-lo per al proper any, passeu 
del 0,6% d’enguany al 0,7% per 

al que ve.
Senyor Ros, no enredeu més 
la gent. No intenteu fer passar 
bou per bèstia grossa. No vul-
gueu vendre tant de fum, que el 
fum contamina i intoxica!                          
               CARLES VEGA
    ERC LLEIDA

La falta de con-
fianza en sí mismo
La falta de confianza en sí mis-
mo es un problema que llega 
con el fracaso. Los psicólogos 
sociales están poniendo de 
manifiesto que la confianza en 
sí mismo es uno de los compo-
nentes de bienestar psicológi-
co (felicidad). No pongan en la 
más mínima duda que la falta 
de confianza en sí mismo es un 
problema que puede afectar a 
cualquiera. A los esquizoides 
(trastorno de la personalidad) 
les resulta difícil escapar a este 
problema cuando una y otra vez 
intentan llevar una vida laboral  y 
relacional según las normas con-
vencionales, y una y otra vez sus 
esfuerzos fracasan. Piensen que 
cuando todo se tuerce, cuanto 
todo fracasa, la confianza en ti 
mismo se derrumba. La confi-
anza en sí mismo tiene, al igual 
que las demás cualidades de 
cada persona, elementos deri-
vados de la herencia genética 
y del medio ambiente. ¿Qué 
te permite descubrir la confi-
anza en ti mismo? Defenderte, 
presentarte, preguntar, expre-
sarte, negociar, dar gracias y 
pedir disculpas, etc. ¿Es posible 
aumentar la confianza en uno 
mismo? Podemos decir que la 
falta de confianza en uno mismo 
es  como una emoción molesta 
que nos bloquea en la decisión 
y la acción. Los términos baja 
autoestima, baja autoconfianza 
e inseguridad también están re-
lacionados con este estado de 
ánimo. Es de todos conocidos 
que en alguna ocasión nos sur-

ge alguna buena idea o proyec-
to y nos disponemos a impulsar-
lo… pero resulta que en nuestra 
marcha de repente sentimos 
esa “cosa” fea como pisada en 
el estómago que nos bloquea y 
no nos deja avanzar. A veces ni 
siquiera nos permite comenzar. 
Tengamos presente que cuando 
no tenemos confianza en noso-
tros mismos, nos sentimos inse-
guros y todo lo que queremos 
hacer se torna más complicado 
y nos paralizamos en la acción. 
Es entonces cuando tenemos 
que poner en marcha la auto-
confianza con el convencimien-
to íntimo de que uno es capaz 
de realizar con éxito una deter-
minada tarea o misión, o bien 
elegir la mejor alternativa cuan-
do se presenta un problema, es 
decir tomar la mejor decisión. Es 
simplemente confiar en que en 
general uno va a poder salir ai-
roso de una situación, por difícil 
que parezca. Desde luego, esto  
se refiere a situaciones   excep-
cionales en las cuales no se tie-
ne ningún manejo, lo cual sería 
en realidad imprudencia o te-
meridad. La autoconfianza nos 
permite suministrar suavidad y 
silencio para que podamos cal-
mar todo nuestro organismo, 
por esto precisamente hay que 
intentar aplicarla, aunque les pa-
rezca difícil.
Y como dijo en su momento 
Simón Bolívar (militar y político 
de origen venezolano): “La con-
fianza ha de darnos la paz. No 
basta la buena fe, es preciso 
mostrarla, porque los hombres 
siempre ven y pocas veces pien-
san”. Una frase que sin incerti-
dumbre le proporciona toda la 
razón del mundo.

PERE SERRET
GENT DE LLEIDA
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Fotoperiodisme
Hi ha un curtmetratge 
commovedor titulat 
One hundredth of a 
second que ens mostra 
una fotògrafa captant 
imatges al mig d’un 
conflicte de guerra. El 
company li demana que se-
gui, però ella, sota els trets, 
intueix una bona imatge en 
veure una nena corrents es-
capant-se de les bales. Lla-
vors, la dona se situa darre-
ra d’unes columnes podent 
emmarcar en el seu visor la 
imatge d’un soldat apun-
tant amb la seva metralleta 
una nena que mira implorant 
clemència. Sembla que en 
aquell moment la periodista 
dubta entre fer la fotografia 
que li permetrà constatar la 
crueltat d’una massacre o cri-
dar per intentar evitar un as-
sassinat sense sentit. El final 
millor no contar-lo, doncs és 
un petit curt de tres minuts i 
mig que val la pena veure a 
YouTube.
Aleshores, el conflicte refle-
xiu està servit. Ha d’interve-

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

nir la fotògrafa evitant més 
morts o ha de fer la seva 
feina, que és la de mostrar 
l’actualitat? Trobo ben difícil 
ficar-se en la pell de qui re-
alitza certs oficis; per fer-ho 
cal un exercici d’empatia ben 
complex, fonamentalment 
perquè és difícil jutjar una de-
cisió sense tenir en compte 
els valors personals, els que 
tenim en el nostre bagatge 
personal, en els que priorit-
zem unes qualitats respecte 
d’unes altres. Possiblement 
ens podríem posar d’acord 
en una societat utòpica, o 
davant situacions senzilles, 
però la nostra realitat no ens 
serveix per jutjar casos així.
Recordin aquella imatge de 
Kevin Carter d’una nena su-

danesa desvalguda en un 
descampat amb el voltor 
situat al darrera. Aquella fo-
tografia va guanyar el Premi 
Pulitzer el 1994. Era una gran 
al·legoria del que succeïa en 
aquell país: fam i misèria. El 
voltor representava el capita-
lisme, la nena, la pobresa, i el 
que feia la foto, la indiferèn-
cia, és a dir, la resta del món 
que la contempla. Aquell 
fotògraf va caure en desgrà-
cia després, en rebre greus 
reprovacions per la seva fei-
na, i finalment es va acabar 
suicidant.
Acaben d’inaugurar al Cen-
tre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona l’exposició 
del World Press Photo2014. 
Elegir quina és la millor de 
les 98.671 enviades és una 
tasca difícil. La guanyadora 
ha estat una feta a Djibou-
ti, en un país petit banyat a 
l’est per les aigües del mar 
vermell i limitat per Somàlia 
al sud, Etiòpia a l’oest i Eri-
trea al nord. Ens mostra nou 
immigrants africans intentant 

trobar cobertura per als seus 
telèfons mòbils somalís. Re-
flecteix gent que s’intenta 
comunicar amb no sabem 
qui, en un moment d’espe-
rança dintre d’un context de 
desesperança, un viatge mi-
gratori penós amb un destí 
idealitzat.
Hi ha un espanyol que ha fet 
fotografies a la zona rebel de 
Síria i que va aconseguir co-
lar-se en una fàbrica de bom-
bes casolana dintre d’una 
casa d’un barri residencial. Ell 
diu que li agrada poder con-
tar històries de gent real en 
moments reals, i així narrar 
els conflictes i especialment 
les seves conseqüències, les 
repercussions i les transfor-
macions del paisatge.
No tot a l’exposició és guer-
ra, però totes les imatges són 
commovedores, inquietants i 
ens fan pensar en quina és la 
història que possiblement hi 
hagi darrera, almenys sense 
la indiferència complicitat 
que denunciava Carter, o 
potser sí.

 Trobo ben
difícil ficar-se 
en la pell de qui 
realitza certs 
oficis

Miquel Aguilar
Una altra cosa
@miquel_aguilar
info@correccions.com

La garantia de la gran empresa
El model ha canviat, sens 
dubte. Avui dia, ningú té 
garantida no només una 
feina per a tota la vida, 
sinó simplement la pos-
sibilitat de trobar-ne una 
altra, si ha perdut la que 
tenia, o fins i tot d’incor-
porar-se mai al mercat la-
boral, en cas de pertànyer 
a aquell col·lectiu que hem 
volgut titllar d’exclòs. No 
analitzarem en aquest article 
les mancances del sistema 
laboral, que no són poques 
ni menors, però sí que convé 
acabar definitivament amb 
un mite que potser encara 
plana sobre les nostres ter-
res: la gran empresa és ga-

rantia.
Aquest mateix dilluns, Ros 
Roca Indox Cryo Energy, una 
gran empresa instal·lada en-
tre Tàrrega i Anglesola, ini-
ciava un ERO de suspensió 
temporal que afectarà, en els 
propers sis mesos, la totalitat 
de la plantilla, formada per 
dos-cents vint treballadors. 
A aquesta situació s’arriba-
va després de dies de pro-
testes, precedits per mesos 
d’incertesa en què l’empresa 
havia arribat a acumular un 
deute de consideració amb 
els treballadors, malgrat al-
gun ingrés parcial, minso i 
tardà. Raons d’estratègia 
empresarial a banda, una 

firma pertanyent a una multi-
nacional de l’envergadura de 
Ros Roca Group no hauria de 
jugar amb els ingressos de la 
seva mà d’obra. Potser és 
legal, però també és immo-
ral, això segur. Sense entrar 
en detalls, la PAH Urgell-Se-
garra ha quantificat en nou 
els expedients d’afectació 
hipotecària directament re-
lacionats amb el cas que ens 
ocupa.
Una situació d’aquesta 
mena, en poblacions com les 
nostres, petites i amb un po-
tencial de recol·locació es-
càs, pot derivar en un efecte 
bola de neu catastròfic. Pel 
camí, corren el risc de que-

dar-s’hi proveïdors, serveis i 
comerços, uns sectors també 
fortament afectats per la cri-
si. Cervera, sense anar més 
lluny, ha patit en més d’una 
ocasió aquest mal.
Una altra cosa: tot plegat es 
produeix mentre l’empresa 
Smart Marketing realitza un 
estudi per analitzar l’estat 
actual i definir estratègies 
de futur per als sectors eco-
nòmics de la capital de l’Ur-
gell. Encarregat i finançat 
per l’Ajuntament i la Cambra 
de Comerç, en coneixerem 
els resultats al gener. Espe-
rem que, més que tranquil-
litzadors, ens siguin d’utili-
tat.
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Ponxo peruà i
camises de pelfa

Alfonso L. 
Congostrina

periodista
i parella de

Cecília López

Llença-ho, si us 
plau, llença-ho

Cecília
López

periodista
i parella

d’Alfonso Congostrina

Tota mudança va precedida 
d’una minimudança que va lli-
gada a diversos passejos a les 
escombraries i d’altres viat-
ges als contenidors taronges, 
aquells en què deixes la roba 
usada perquè algú més la pu-
gui utilitzar.
Assumeixo que m’estic en-
greixant. Teniu raó, no sóc 
ros, estic calb i la perilla en 
forma de mosca ha passat de 
moda (però no penso treure-
me-la). A més, he desenvo-
lupat una mena de por a les 
estàtues i no puc cagar sense 
que hi hagi silenci absolut ni 
llegir si no estic parcialment o 
totalment nu. Odio el futbol, i 
l’esport en general, vaig veu-
re totes les temporades de 
Los Serrano (menys l’última), 
critico la natació sincronitzada 
i tinc una mica de síndrome 
de Diògenes.
Un altre dia ja parlarem dels 
milers de manies de boig que 
he acumulat durant trenta-set 
anys, però avui vull parlar de 
la meva Diògenes. La Ceci 
considera que abans d’una 
mudança cal desfer-se de pe-
ces de roba que encara em 
queden perfectes, sobretot si 
no em cordo l’últim botó.
A més, acostuma a ser roba 
que ja no em poso però que 
quan frega la meva pell sento 
que “molo un munt”. Sense 
anar més lluny, aquesta set-
mana he rescatat el meu pon-
xo peruà. Me’l posava quan 
fumava cigarrets de la marca 
Lola conjuntat amb texans li-
les (sempre he tingut un bon 
gust cromàtic) i sabatilles “pi-
samierdas”. Va ser l’època 
més “cumba” del que creia 
que acabaria essent un perio-

dista ric i compromès. Setan-
ta quilos d’utopia amb ulleres 
de cul de got. Però no ens 
desviem del tema; la meva 
dona, només veure el ponxo, 
va sentenciar: “Això se’n va a 
les escombraries”. No li he fet 
gens de cas perquè he trobat 
la manera de salvar-lo de la 
crema: si aconsegueixo tor-
nar-me’l a posar durant tres 
dies significa que és una peça 
que uso habitualment i ja no 
tindrà excusa per llençar-la.
Estic fent la mateixa operació 
amb unes camises de pel-
fa amb un bonic estampat a 
quadres. Van passar de moda, 
però han tornat a portar-se. 
No puc desaprofitar l’ocasió 
de tornar-les a lluir, això sí, 
amb molta més panxa que 
quan tenia disset anys, però 
amb el mateix caràcter i sa-
ber estar d’aleshores. “Tu et 
penses que és modern, però 
estan velles, fa vergonya veu-
re’t, sembles un ionqui”; la 
meva dona sempre fa críti-
ques constructives.

Fa dies que faig neteja, ma-
letes i caixes de cara a la 
mudança. I un cop han sortit 
les peces de roba que tinc 
més a mà, han començat a 
aparèixer  les relíquies que 
s’han passat anys al fons dels 
calaixos perquè “un dia per-
dré els quilets que vaig en-
greixar després de deixar de 
fumar”. Tota aquesta roba 
no vindrà amb nosaltres, ha 
d’anar al contenidor taronja 
per poder-li donar una sego-
na oportunitat. Són vestidets 
i faldilles bufones que alguna 
tardor anterior havien passat 
el filtre de l’optimisme, dels 
bons propòsits de fer dieta i 
una mica d’esport.  
Ell no llença res. I a banda de 
tenir un gust una mica avariat 
a l’hora de vestir, la seva roba 
sobreviu, com la de ningú, al 
pas del temps. Anys i panys, 
diria. Fa més d’una dècada 
que em barallo amb uns pan-
talons de color lila de quan 
en tenia divuit. Esquinçats de 
totes bandes, amb una vora 

mig despenjada i desgastats 
dels genolls, havien estat la 
joia del seu armari. Farta de 
veure’ls, els vaig amagar, es-
tratègicament, darrera les to-
valloles de platja. I, malaura-
dament, han reaparegut.
Es veu que també guarda-
va unes camises de pelfa de 
quadres, una mena de draps 
peluts, de l’any de la Maria-
castanya, que ni ell recorda-
va que tenia però que tam-
bé han emergit del fons de 
l’armari aquests dies. I un 
ponxo descolorit que devia 
comprar a algun firaire ni se 
sap quan. Es presenta a la 
sala vestit amb els pantalons 
lila, la camisa de quadres i el 
ponxo descolorit de ratlles. 
Més content que un gínjol i 
com un nen amb sabates no-
ves. L’hi veig als ulls. Traspua 
emoció i té tota la intenció de 
posar-ho a la maleta. Aquí es 
quan comença la dialèctica 
satírica matrimonial per fer-li 
entendre que ni té divuit anys 
ni estem als anys noranta. 
Però no m’escolta, ha trobat 
les antigalles i argumenta que 
les camises de quadres estan 
tan de moda que val la pena 
no llençar res.
Fer maletes per la mudança 
i despendre’s del que s’havia 
quedat al fons dels prestat-
ges, llençar-ho, donar-ho si 
està en bon estat o revendre-
ho en un mercat de segona 
mà, és un exercici d’allibera-
ment. A casa, però, no hi ha 
manera de deslliurar-se, ni 
que passin deu anys, dels ma-
leïts pantalons lila que devien 
enlluernar les mosses de l’ins-
titut. Llença-ho Alfonso, si us 
plau, llença-ho.

:)
no 
pen
so 

igual 
que 
tu,

amor
meu

(:



 El “Sí-Sí” s’imposa a Ponent 
amb el 85,69% dels vots
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El vot favorable a la independència de Catalunya es fa 
visible a tot el territori català i Lleida es converteix en un 
bon exemple del que succeeix en la votació general

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El “Sí-Sí” s’ha imposat a Po-
nent amb un 85,69% i 113.440 
vots, una vegada coneguts 
els resultats del 100% de vots 
escrutats. Els resultats de les 
votacions efectuades durant 
la jornada del 9-N donen un 
6,42% al “Sí-No” (8.495 vots), 
un 3,28% al “No” (4.339), un 
1,22% al “Sí-En blanc” (1.612), 
un 0,8% a l’”En blanc” (1.055) 
i un 2,61% a l’opció “Altres” 
(3.449).
L’opció del “Sí-No” ha tingut 
1.693 vots (6,46%); el “Sí-En 
blanc”, 331 (1,26%); el “No”, 
843 (3,22%); l’“En blanc”, 
235 (0,9%), i l“Altres”, 845 
(3,23%). 
A les comarques de la Val 
d’Aran, el Pallars Sobirà, el 
Pallars Jussà, l’Alta 
Ribagorça, l’Alt 
Urgell i la Cer-
danya han 
votat en el 
procés par-
t i c i p a t i u 
sobre el 
futur polí-
tic de Cata-
lunya un to-
tal de 26.198 
persones. A la 

Seu d’Urgell, el “Sí-Sí” ha tin-
gut 3.539 vots (un 83,57%), i 
la Val d’Aran se situa com la 
comarca amb menys suport 
a la independència amb un 

62,59% (1.091 vots).  
El conjunt de Ca-

talunya arriba 
als 2.236.806 
vots amb el 
96,8% de 
meses es-
c r u t a d e s . 
El 80,76% 

dels ciuta-
dans que han 

participat en 
el 9-N han votat 

Un avi de noranta anys diposita el vot a Al-
carràs mentre que una noia fa el mateix a 
l’Escola del Treball. 
Fotos: Laia Dolcet i Òscar Buetas

“Sí-Sí”, la qual cosa repre-
senta un total de 1.806.336 
persones. El 10,09% ha apos-
tat pel “Sí-No”, que vol dir 
225.659 persones, i el 4,54% 
ha optat per votar en contra, 
és a dir, 101.601 participants. 
La resta s’han repartit entre el 
vot positiu en la primera pre-
gunta i en blanc en la segona, 
amb un 0,97% (21.787 perso-
nes); el vot en blanc total, amb 

un 0,56% (12.538 votants), i 
les altres opcions suposen un 
3,08% (68.885 persones).

Més de tres-centes persones 
voten el dia després
L’endemà del 9-N a la delega-
ció del Govern a Lleida s’han 
efectuat 241 votacions, i prop 
de cent a la delegació del 
Govern a l’Alt Pirineu i Aran, 
a Tremp. Sense que s’hagin 

POLÍTICA

La plaça Sant Joan 
bull amb l’acte del 
9-N “Ara és l’hora”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La plaça Sant Joan  s’omple 
de gent per presidir l’acte 
de final de la campanya del 
9-N “Ara és l’hora”, que 
compta amb la presència 
de Carme Forcadell.

POLÍTICA

Dimiteix l’alcalde de Benavent de Segrià 
per “deslleialtat” del seus socis de govern

 REDACCIÓ
 BENAVENT DE SEGRIÀ

L’alcalde de Benavent de Se-
grià, Josep Maria Palau, del 
PP, ha anunciat la seva dimis-
sió a causa del que conside-
ra una “deslleialtat” del seus 
socis de govern del PSC, so-
bretot arran de la decisió dels 
seus socis amb el grup de 
CIU a l’oposició d’utilitzar el 

local municipal per poder ce-
lebrar la consulta del 9-N. Pa-
lau considera que en l’actual 
situació no pot desenvolupar 
el seu treball amb normalitat 
ni amb l’estabilitat que ne-
cessita un Ajuntament. 
Josep Maria Palau passarà a 
ser regidor del Partit Popular 
a l’oposició i manifesta que 
continuarà treballant al servei 
dels veïns del municipi. 

POLÍTICA

Ros considera que unes plebiscitàries 
serien negatives per a l’economia

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El president del PSC, Àngel 
Ros, ha valorat el 9-N com 
un dia “de civisme” i “pràc-
tica democràtica” i insisteix 
en la necessitat de diàleg. 
En aquest sentit, ha dit, “dis-
crepo dels partits polítics de 
Catalunya que diuen que no 
hi ha possibilitat de diàleg”. 

A més, ha insistit en ”una 
reforma constitucional per 
avançar a un model federal 
de l’Estat”. 
Davant de la possibilitat de 
convocatòria d’unes elecci-
ons plebiscitàries, Àngel Ros 
ha reiterat que “Catalunya 
no pot consolidar un model 
d’eleccions cada dos anys, és 
dolent per a l’economia i és 
dolent per al país”.
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Un 6,42% 
aposta pel 

“Sí-No”
mentre que 

un 3,28% 
vota “No” 

registrat llargues cues, però 
sí que ens moments puntu-
als acumulacions destacades 
d’entre deu i quinze perso-
nes; des d’ambdós delegaci-
ons del Govern s’ha destacat 
la ‘’sorpresa”, però a la ve-
gada ‘’satisfacció”, per l’inte-
rès a votar de persones que, 
pel motiu que sigui, no ho 
van poder fer diumenge. En 
aquest sentit, també destaca 
la ‘’il·lusió’’ i les ganes de vo-
tar de les persones que estan 
acudint a aquests punts i que 
tindran les urnes a disposició 
fins al proper 25 de novem-
bre.



7accents.cat
www.

CULTURA

L’Orquestra Julià 
Carbonell i la Jove 
Orquestra de Ponent 
estrenyen llaços

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Orquestra Simfònica Julià 
Carbonell de les Terres de 
Lleida i la Jove Orquestra 
de Ponent han signat un 
conveni de col·laboració 
que fomentarà la creació 
de sinergies entre ambdu-
es formacions, tant a nivell 
artístic com de projecte so-
cial i de gestió. L’entesa es-
tableix un marc de trobada 
per als projectes de dues 
de les formacions musicals 
més actives del territori. 
Dues realitats, la professi-
onal i la dels joves músics 
que s’ apropen amb un ob-
jectiu: promoure i difondre 
la música simfònica.

11·11
SOCIETAT

Estudiants de l’IES 
Ronda avaluen 
l’accessibilitat dels 
comerços de Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Associació de Paraplègics 
i Discapacitats Físics de 
Lleida ha iniciat la tercera 
fase de la campanya que 
avalua les barreres físiques i 
l’adaptació dels espais a les 
botigues. Durant tres dies, 
setanta-cinc estudiants de 
quart d’ESO de l’IES Ronda 
i diversos voluntaris d’As-
pid visiten els comerços 
de la ciutat per comprovar 
el seu grau d’accessibilitat 
i per informar i sensibilit-
zar els propietaris sobre la 
necessitat i els avantatges 
d’eliminar les barreres físi-
ques de l’entorn urbà tot 
adaptant els espais.

ECONOMIA

          Set de cada deu lleidatans en situació 
vulnerable tenen problemes de salut

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El setè estudi de l’Obser-
vatori de Vulnerabilitat de 
la Creu Roja destaca que 
l’indicador de pobresa 
energètica ha crescut vint 
punts en els últims tres 
anys. Els casos de pobresa 
energètica entres els usua-
ris de la província de Llei-
da augmenten. De fet , set 
de cada deu persones en 
situació vulnerable veuen 
afectada la seva salut per la 
crisi, ja que es dorm menys 
i amb més problemes o es 
redueix l’activitat física.
Per a la elaboració d’aquest 

ECONOMIA

Les organitzacions agràries qualifiquen la campanya de 
fruita del 2014 com la “pitjor dels últims trenta anys”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Les organitzacions agràries 
han qualificat la campanya de 
la fruita del 2014 com la pitjor 
dels darrers trenta anys arran 
de la crisi de preus del sector, 
derivada d’una caiguda del 
consum del 12% i agreujada 
pel veto rus, en la reunió que 
va tenir lloc el passat dimarts 
entre la subdelegada del Go-
vern, Inma Manso, i la Comis-
sió Agrària per fer balanç de la 
campanya. El sindicat ASAJA 
va defensar la congelació o 
reducció dels salaris al camp 
el 2015, ja que si es manté la 
tònica d’aquest any, “un 30% 

d’explotacions hauran de tan-
car”. El president del sindicat, 
Pere Roqué, va assegurar que 
els productors de fruita d’os i 
de llavor estaven tenint pèr-
dues del 50%.

POLÍTICA

La líder de Noves Generacions de 
Lleida indigna el Partit Popular

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La líder de Noves Generaci-
ons del PP de Lleida, Irene 
Pardo,  va exigir  en unes de-
claracions  a Cadena Ser la di-
missió de Mariano Rajoy des-
prés de les votacions del 9-N. 
Pardo lamenta les males praxi 
del Govern central i afirma 
obertament que, si no s’actua, 
l’ambient estarà més caldejat i 
“els catalans ens donaran una 
puntada a la cara de la que no 
ens aixecarem en els propers 
trenta anys”. L’allau de críti-
ques per les declaracions de-
safortunades ha creat un gran 
daltabaix en el si del PP i ha 
fet que fins i tot la seva pre-

sidenta, Dolors López l’hagi 
desqualificat dient que no els 
representa. Veient el rembom-
bori causat, Pardo ha demanat 
perdó en un escrit a Facebook 
i ha assegurat que evitarà par-
lar del procés català. 

Irene Pardo (al 
centre), en una 
campanya de 
recol·lecta del Par-
tit Popular el Nadal 
passat. 

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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La subdelegada 
del Govern, Inma 
Manso, es va reunir 
amb la Comissió 
Agrària.

estudi s’han enquestat cent 
seixanta-vuit persones usu-
àries de projectes de lluita 
contra la pobresa de l’entitat. 
Dels resultats obtinguts tam-
bé destaca l’indicador de po-
bresa energètica, que ha cres-
cut vint punts en els últims tres 
anys. Entre les dades destaca 
que el 66% dels enquestats 
tenen dificultats per costejar 
la calefacció, entre d’altres.
A més, nou de cada deu per-
sones ateses han hagut de 
canviar els seus hàbits alimen-
taris com a conseqüència de la 
crisi. De fet, només un 44,6% 
de les llars fan tres àpats al 
dia, i un 19% reconeix que en 
fan dos o menys.
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Àlex Màrquez es 
proclama campió 
del món de Moto3

09.11

Els germans cerverins fan història
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El pilot cerverí de l’equip 
Repsol Honda de MotoGP, 
Marc Màrquez, va revalidar 
el títol de la màxima catego-
ria al Japó i a València. El seu 
germà, Àlex, es va coronar 
campió del món de Moto3 en 
una històrica cursa. D’aquesta 
manera, els dos Màrquez han 
aconseguit una fita històrica: 
proclamar-se tots dos campi-
ons la mateixa temporada.
El de Cervera ha deixat a un 
costat el paper de germà del 
Marc, que l’acompanyava 
durant els primers anys en el 
Mundial, per fer-se un lloc a 
l’elit del motociclisme actual. 
De fet, tots dos han prota-
gonitzat una temporada amb 
moments inoblidables.
Així doncs, Àlex Màrquez s’ha 
guanyat amb mèrits 
propis un lloc a la 
selecta llista de 
pilots capa-
ços d’obtenir 
un títol del 
Campionat 
del Món de 
Motociclis-
me. I ho fa, 
a més, aguan-
tant la pressió 

de ser el germà petit de la 
referència actual d’aquest 

esport, i compartint 
amb ell els colors 

de Repsol ja 
des d’abans 
de debutar 
en el Mun-
dial.
A més, al 
Gran Pre-

mi de la 
Comunitat 

Va lenc iana, 

Marc i Àlex Màr-
quez han aconse-
guit fer una tem-
porada realment 
bona, que els ha 
portat a fer histò-
ria en el món del 
motociclisme.
Foto: Repsol Me-
dia

Marc Màrquez va seguir in-
tractable en guanyar i superar 
el rècord en una campanya, 
que tenia Doohan.

FUTBOL

El Lleida cau 
derrotat a casa per 
primera vegada

 Ò. B.
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu va patir 
la primera ensopegada al 
Camp d’Esports davant 
del cuer de la classificació, 
l’Atlético Baleares, en cau-
re derrotat per un contun-
dent 0-3. Per aquesta raó, 
els lleidatans van perdre 
el lideratge del Grup 3 de 
Segona Divisió B i es va 
produir un empat a vint-i-
un punts entre els quatre 
primers classificats: l’Espa-
nyol B, els blaus, el Nàstic i 
el Mallorca B.
Durant la setmana, els ho-
mes d’Imanol Idiakez van 
assumir la responsabilitat 
de la derrota i, per això 
mateix, van apuntar que 
a l’estadi José Rico Pérez, 
diumenge a les 18.00 ho-
res, tindran una oportuni-
tat per demostrar que han 
corregit els errors come-
sos durant l’enfrontament 
contra els balears.

09.11

HOQUEI

L’ICG Software Lleida, en una 
bona dinàmica de competició

 Ò. B.
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida és 
cada cop més a prop de la 
salvació. Els homes d’Albert 
Folguera van guanyar el par-
tit que tenien ajornat contra 
el CP Manlleu i a la pista del 
Reus Deportiu van demos-
trar la seva fortalesa i actitud 

davant d’un rival complicat. 
Per aquesta raó, la motiva-
ció i la moral dels jugadors 
del vestidor del conjunt llei-
datà és alta a l’hora d’enca-
rar el proper compromís en 
l’OK Lliga, que els perme-
trà tornar a jugar al pavelló 
Onze de Setembre i que farà 
que els seguidors lleidatans 
els puguin veure en acció 
contra l’H. C. Liceo.

08.11

DIVENDRES 14 de NOVEMBRE DE 201442

Àlex Màrquez 
s’ha guanyat 
amb mèrits 

propis un lloc 
entre els grans

BÀSQUET

L’Actel Força 
Lleida segueix 
progressant

 Ò. B.
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida està 
immers en una setmana 
complicada de partits. En 
nous dies haurà disputat 
un total de tres enfronta-
ments. Els homes de Joa-
quín Prado estan demos-
trant que es troben en una 
línia ascendent.

07.11

ATLETISME

Miniatletisme per 
promoure l’esport 
entre els escolars

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Pista Municipal d’At-
letisme de les Basses va 
acollir la jornada de mini-
atletisme que, per tretze-
na vegada, va organitzar 
la Regidoria d’Esports. 
Uns set-cents escolars de 
vint-i-set centres educatius 
de Lleida hi van participar 
posant a prova les seves 
habilitats en les catorze 
estacions preparades per 
gaudir a ple rendiment del 
matí esportiu. L’èxit de la 
jornada no competitiva va 
ser evident. Deu de les ac-
tivitats van ser atlètiques i 
quatre es van adaptar.

08.11

realitzem reunions de 
productes eròtics, 

organitzem festes, sopars, 
comiats, llenceria, 

pastissos eròtics

Maite 640556962
organitza la teva reunió i 

emporta’t un detall... informa’t

OFERTA ESPECIAL MES D’OCTUBRE

20% DE DESCOMPTE



Llegendes
del futbol

El gran capità del 
miracle de Berna

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

El 21 de juny del 2002, Ale-
manya va saltar al camp per 
disputar davant dels Estats 
Units els quarts de final del 
Mundial de Corea i el Japó 
amb un significatiu braçalet 
negre al braç dels seus juga-
dors. Quatre dies abans havia 
mort una llegenda, a qui tots 
ells devien molt, el mite que 
havia fet renéixer l’orgull d’un 
país devastat, l’home que va 
popularitzar el futbol a la seva 
pàtria fins al punt de conver-
tir-la en una potència mundial. 
Era un merescut homenatge a 
Fritz Walter, un ésser humà 
admirable i amb una vida de 
pel·lícula, que és considerat 
un dels millors jugadors ale-
manys de la història.
Walter és un exemple d’extre-
ma fidelitat a uns colors. Nas-
cut a Kaiserslautern el 1920, 
no va voler jugar en cap altre 
equip (excepte el nacional) i, 
des que va debutar, als disset 
anys, fins que es va retirar, als 
trenta-vuit, va dedicar-li tots 
els seus esforços i va liderar la 
conquesta de dos dels quatre 
títols de lliga que posseeix el 
modest club palatí. Així i tot, 
la seva vida no fou lineal, més 
aviat va ser una muntanya rus-
sa en la qual esdeveniments 
més o menys casuals van mar-
car punts d’inflexió decisius.
Dos anys després de debutar 
ja va rebre la primera convo-
catòria amb la selecció. Ningú 
no es podia resistir a aquell 
jugador que corria per tot el 
camp i que arribava a qualse-
vol lloc, un migcampista total 
que havia iniciat la carrera 
com a davanter, però que va 

anar endarrerint la posició a 
mesura que anava entenent 
el joc en un nivell inaudit en 
aquella època. Ho feia tot: 
defensava, manava els seus 
companys i atacava sense 
descans, ja fos golejant o as-
sistint els companys.  
En fi, era un jovenet i ja triom-
fava, però la Segona Guerra 
Mundial li va canviar la vida. 
Durant algun temps va seguir 
jugant amb la selecció, que 
feia gires per països amics o 
neutrals. Un d’aquests partits 
amistosos va acabar conver-
tint-se en el més important 
de la seva vida, un 3-5 a Hon-
gria, a Budapest. El 1942 va 
començar per a ell la cara més 
amarga de la guerra, la mobi-
lització forçosa al front. Va es-
tar-hi dos anys lluitant i, final-
ment, va caure presoner de 
l’exèrcit soviètic; per tant, no 
tenia cap altra destinació a la 
vista que el trasllat 
a Sibèria per, 
en el mi-
llor dels 
c a s o s , 
p o r t a r 
-hi una 
vida de 
treballs 
forçats. 
El temut 
viatge era 
llarg i pe-
nós, però, en 
una de les últi-
mes parades, 
el futbol li va 
salvar la vida. 
Es va oferir 
a jugar en 
un partit que 
organitzaven 
alguns soldats; 
un d’ells, honga-

rès, el va reconèixer del partit 
a Budapest i va enganyar els 
vigilants russos dient-los que 
Walter era austríac i no 
alemany. Així, sal-
vat per un heroi 
sense nom, va 
poder tor-
nar a la seva 
destrossada, 
i ocupada 
pels france-
sos, Kaisers-
lautern natal, 
“només” amb una 
malària que li provo-
cava altes febres amb la calor.
A poc a poc va superar els 
lògics traumes i va tornar a 
gaudir del futbol i a fer gaudir  
un poble alemany destrossat 
pels deliris dels seus dirigents 
i per l’excessiva agressivitat 
del bàndol aliat al final de la 
guerra. Semblava increïble 
que no només no hagués 

perdut el nivell, sinó que 
l’hagués augmen-

tat gràcies a una 
jerarquia indis-

cutible i a una 
intel · l igència 
privilegiada. El 
1951 i el 1953  
va guanyar les 
dues lligues, i 

en el Mundial 
del 1954 a Suïssa 

va ser el capità 
de la selec-

ció que va 
donar una 
de les 
s o r p r e -
ses més 
grans de 
la histò-

ria, ja que 
va derrotar, 

en la ja mítica 

final de Berna, l’Hongria de 
Puskas, Kocsis i Czibor, des-
prés d’una increïble remunta-
da quan perdien 2-0 als deu 
minuts.
L’expresoner de guerra, que 
havia visitat l’infern uns anys 
abans, era al cel quan Jules 
Rimet li lliurava la copa de 
campió del món, agraint, vés 
a saber a qui, que la final es 
disputés sota una incessant 
pluja. Aquest fou el moment 
culminant d’una carrera es-
portiva que s’allargà fins al 
1959.
Abans, el 1956, havia de-
mostrat les seves qualitats 
humanes en finançar una gira 
per Europa dels dispersats ju-
gadors hongaresos –sempre 
Hongria– que havien fugit del 
seu país després de la inva-
sió soviètica. Un cop retirat, 
no va seguir lligat al futbol i 
va decidir bolcar-se en labors 
socials, com la rehabilitació 
de presos. Però el poble no 
s’oblidà d’ell; en una votació 
popular, el 1985, l’estadi del 
Kaiserslautern va passar a 
anomenar-se Fritz Walter. Fins 
a la seva mort va tenir el som-
ni que s’hi disputés un partit 
mundialista. Encara que ja 
no va veure-ho, Austràlia i el 
Japó li van fer l’honor el 2006.

: 1937_ Debuta als 
disset anys al Kai-
serslautern, el club 
de la seva vida.
: 1942_ Obligat a 
lluitar en la Sego-
na Guerra Mundi-
al, és fet presoner 
soviètic.
: 1951_ Guanya el 
seu primer títol 
de lliga amb 
l’equip palatí.
: 1954_ Es pro-
clama campió del 
Mundial de Suïssa 
al capdavant de la 
selecció alemanya.
: 1985_ En una 
votació popular, 
l’estadi del Kai-
serslautern passa a 
dir-se Fritz Walter.

Fritz i Ottmar 
són els únics 

germans a
jugar una final 

mundialista
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Un partit 
amistós el 

1942 a 
Budapest li va 
salvar la vida

Fritz 
Walter
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REACCIONS DAVANT LA 
CONSULTA DEL 9-N

Molt fan d’aquells #Mierdi-
Vots tan propis de l’escatolo-
gisme humorístic + nostrat.
Lluís Mauri Sellés

Avui hauria de recollir per 
a la meva col·lecció tots els 
somriures de les persones 
que han anat a votar!!!
Jaume Belló

Exactament el Partit Popu-
lar és al govern pels vots del 
30,3% del cens de 2011. 
El sí-sí ha obtingut el 34,4% 
del cens del 9N. #fracàs9N?

Isona Passola 
Molt bé, ja hem fet l’última 
demostració de força, collo-
nut. Però ara ja n’hi ha prou, 
ara toca eleccions i DUI, s’ha 
acabat. No volem cartetes ni 
negociacions ni més diàlegs 
inexistents No volem, ni po-
dem esperar i esperar. No, ja 
no. Per fer teatre ja hi ha llocs 
específics i collonuts. 
Olga Rínxols

AVI, ahir nosaltres vam votar 
per tu i altra gent també et 
va tenir a la seva ment al mo-
ment de tirar la papereta, a tu 
i a tots els altres lluitadors!! Tu 
ja no ho veuràs, però nosal-
tres potser ho VIUREM!!! 
Elisabet Miret

FEDERALISME

“Yo es que estoy más 
cómodo en un es-
tado al que tienen 
que pedir desde 
Argentina que se 
juzgue a dirigen-

tes fascistas”. 
Federalistes del món, una 
altra Espanya és possible!
Jaume Portell

TRADUCCIONS 
COMPLICADES ENTRE
CASTELLÀ I CATALÀ

Conversa amb un espanyol: 
Pili: el correo és emun@
emfmradio.cat

Ell: Emun? Deletréamelo 
que esto del catalán...
Pili: emun, de emissores 
municipals, emisoras muni-
cipales. No tiene secreto ni 
en castellano ni en catalán.
Ell: punto cat? de 

Catalunya??? 
Pili: no, hombre no... punto 
CAT de gato...
Pili Garcia

REACCIONS DAVANT LA  
CONSULTA DEL 9-N
Quan participo al procés i em 
diuen “gràcies”, penso “no, 
perdona, no és teu”. Per això 
tampoc les dono a ningú. Per-
què és de tots.
@lotigre
 
La costellada més gran de 
la història: Per a 2.225.000 
comensals, a tres costelles 
per cap, farien falta més de 
48.000 corders!
@JordiGuardiola

2/3 catalanes no votaron, 
mejor no hablar de indepen-
dencia = 2/3 personas son 
mujeres, mejor no estudiar el 
cáncer de próstata 
#demagogia
@PostureigLleida 

“Lo q pasó el domingo en 
Barcelona”. Definitivament, 
no hi ha més cec q el qui no 
vol veure...
#aix #Rajoyfacts 
#mínoentender
@Ares Escribà

EL FISCAL 
GENERAL 
TORRES 
-DULCE 
ESTUDIA 
QUERE-
LLAR-SE 
CONTRA EL 
9-N

A mi també 
m’hi pot afegir.
Al Sr Torres li 
sortirà una llista 
d’autoinculpats 
que necessitarà 2 
camps de concentra-
ció.
#autoinculpacions9N
@MiquelPueyo

La fiscalía podría dedicarse 
a la corrupción, a los viola-
dores, a los maltratadores, 
a los evasores de dinero... 
#pordarideas
@9jsg

Sí, Sr. Torres Dulce, yo 
tambien voté el #9N, con 
premeditación y alevosía 
#autoinculpacions9N
@txearana

estergatnau

marisamas

dolorssmateu

lfr9

misseixanta

emazab

onatime7





www.7accents.cat

els7 
destacats 

de la 
setmana
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2

7

4

3

5
6

Mister Jones

Foo

Lidia Guevara

Lexu’s

Delmo Música

Xavier Baró

El Fill del Mestre 

1.  La banda de Joan Lozano 
ha enregistrat un concert en 
directe amb els temes més 
representatius dels seus deu 
anys de trajectòria.

2. Parallel Lives és el segon 
àlbum d’aquesta banda 
lleidatana, amb plans de girar 
fora de la nostra geografia 
nacional.

3. Una altre grup que celebra 
el seu desè aniversari enre-
gistrant un recopilatori, en 
aquest cas titulat 10 anys i 
una nit.
 
4. Jordi Gasion es torna a 
“enfundar” el vestit d’El 
Fill del Mestre per publicar 
Cançons per a després d’un 
diluvi, una altra obra mestra 
del cantautor d’Alpicat.

5. La presentació oficial del nou disc de Xa-
vier Baró, Allau d’estrelles solitàries, tindrà 
lloc al Cafè del Teatre de Lleida el pròxim 22 
de novembre.

6. Les versions de l’Elisabet del Moral 
prenen força gràcies a una veu prodigiosa i 
una presència damunt dels escenaris pròpia 
d’una autèntica diva.
  
7. Lidia Guevara no viu a Lleida, però hi té 
una caseta, un hortet... I hi serà per cloure la 
presentació oficial de 7accents, que tindrà 
lloc el 27 de novembre al Cafè del Teatre de 
l’Escorxador.

destaquem 
7 músics i bandes de música de 
Ponent que marquen l’agenda 
musical dels propers mesos a 
casa nostra, ja sigui perquè hi ac-
tuaran o bé perquè treuran disc 
en breu. Tots ells formen part de 
la banda sonora de les nostres 
terres i, per tant, de les nostres 
vides.
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Les sargantanes es desfan 
de la cua com una solució 

per escapar dels depre-
dadors. La cua cau a la 
menor pressió i, un cop 
tallada, se segueix mo-

vent, la qual cosa distreu 
el seu perseguidor.

? Per què diem 
que el trèvol de 
quatre fulles 
porta sort??

Segons la tradició, cada fulla representa una virtut: 
la primera és per a l’esperança, la segona és per a 
la fe, la tercera és per a l’amor i la quarta, que és 
la que en aquest cas marca la diferència, és per a 
la sort. Cal dir que el trèvol de quatre fulles real-
ment existeix. Així doncs, és una de les formes més 
populars d’amulet de la sort, per la qual cosa és 
considerat un talismà poderós.
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els 7
perquès ?

Per què es parla de partits i 
polítics de dretes i d’esquerres??

La his-
t ò r i a 
s e m p r e 
és important 
per entendre el 
present. Per aquest motiu, a 
l’hora d’explicar per què en 
política es parla de dretes i 

d’esquerres, cal mirar 
enrere, traslladar-nos 

en el temps per 
entendre-ho. El 
juny del 1789, 
en vigílies de la 
Revolució Fran-
cesa, el rei Lluís 

XVI va donar als 
Estats Generals 

el reconeixement 
d’Assemblea Nacional 

i els membres de la nova 
Cort es van distribuir per la 
sala de la següent manera: 
els membres més radicals es 

van asseure a l’esquerra de la 
tribuna de l’orador i els més 
fervents a la seva dreta. A 
partir d’aquí, parlar d’esquer-
res i dretes es va convertir en 
una ràpida descripció visual 
de les dues faccions: radicals 
i conservadors de la política 
francesa. En exportar-se a 
la resta del món la revolució 
que va acabar amb la organit-
zació estamental, també es va 
exportar, a més, una nova dis-
tribució que augurava l’orga-
nització bàsica de la societat 
de classes. 

Per què es diu Paeria a l’Ajuntament 
de Lleida i al de Cervera??

La Pae-
ria s’en-
tén com 
la casa 
del paer 
en cap. 
Aquest ter-
me és el que 
s’utilitza per de-
nominar els alcal-
des dels ajuntaments 
de Lleida i Cervera. El terme 
paer procedeix de la paraula 
llatina patiarium, que significa 
“home de pau”. Aquesta ma-
nera d’anomenar els alcaldes, 
quant a la ciutat de Lleida, és 
un privilegi atorgat l’any 1264 

pel rei 
Jaume I als 

antics cònsols de 
la ciutat. 
Respecte a l’edifici de la ca-
pital del Segrià, el Palau de 
la Paeria, l’obra més repre-
sentativa de l’arquitectura 
civil romànica a Lleida, cal 

dir que també és una de les 
construccions monumentals 
més emblemàtiques de Cata-
lunya. A l’exterior s’hi obser-
ven diferents intervencions. 
La façana que s’obre al riu 
Segre respon a l’arquitectura 
d’estil neoclàssic i, el 1929, es 
va optar per una remodelació 
de caràcter neomedieval. En 
el segle XIV –concretament el 
1383– els senyors de Sanaü-
ja, propietaris i precursors de 
la construcció actual, van ce-
dir l’edifici a la ciutat perquè 
aquest fos seu del govern 
municipal.
Per la seva banda, de la Pa-
eria de Cervera cal esmen-
tar que es tracta d’un edifici 
d’estil barroc, amb les mènsu-
les que sostenen els balcons, 
les quals representen els cinc 
sentits i les raons per les quals 
es pot anar a la presó.

Per què hi ha animals 
que hibernen durant 
les èpoques de fred??

La hi-
bernació 
és un estat del cos amb 
què certs animals regulen 
el metabolisme per conser-
var l’energia durant l’hivern. 

Els animals hibernen perquè 
necessiten conservar les re-
serves d’energia emmagat-
zemades durant els mesos 
més càlids. Així doncs, és 
una manera de sobreviure al 
dur hivern, època en què és 
més difícil alimentar-se, per 
les baixes temperatures i les 
condicions meteorològiques. 
En aquest període, els baixa 
la freqüència cardíaca i els 
disminueixen les respiracions.

Per què les persones 
tenim febre quan 
estem malaltes??

La febre consisteix en l’eleva-
ció de la temperatura corpo-
ral per sobre dels 37 ºC., i ens 
indica que hi ha alguna cosa 
en el nostre cos no va bé. Així 
doncs, es produeix perquè 
l’organisme manté una tem-
peratura constant gràcies a 
l’hipotàlem, la part del cervell 
que fa funcions termoregula-

dores, el qual ens avisa que 
es produeix una anomalia que 
s’ha de solucionar augmen-
tant l’efectivitat dels glòbuls 
blancs i estalviant energia. 
Per això, la febre ens obliga 
a entrar en un estat letàrgic, 
per estalviar forces i descan-
sar fins que el cos recuperi el 
seu estat òptim.

Per què 
tossim en 
determinades 
circumstàncies??

Tossim perquè el nostre organisme es defensa 
d’agents externs per tal de protegir les nostres vies 
respiratòries i deixar-les netes per poder respirar. 
Així, ajudem a expulsar qualsevol substància irri-
tant, sigui mucositat o cossos estranys que es tro-
ben en el nostre sistema respiratori. Altres casos en 
els quals també es produeix la tos és en un ambient 
fred o sec, o quan estem refredats.

Per què la 
sargantana 
es desfà de 
la cua?
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Felicitats, Marcos, cada cop 
t’estàs fent més gran!

Arriba el teu aniversari, els vint-i-vuit anys. Des de “Lleida 
Shore” et desitgem moltes felicitats. Que sàpigues que estem 
esperant la teva visita per celebrar-ho amb un menú del teus.

19·11
dimecres

Moltes felicitats, pare! 
Que bufis moltes espelmes més!
Moltes felicitats, pare! Et desitgem que gaudeixis del teu dia i 
bufis les espelmes ben fort. Només et queda un any per arribar 
a la seixantena, eh?! Una abraçada.

14·11
divendres

La família Màrquez, els 
cerverins més felicitats del món!

La Roser i el Julià Màrquez estan d’enhorabona. Els seus dos 
fills són campions del món. El Marc ho és de MotoGP i l’Àlex, 
de Moto3. Dissabte rebran les felicitacions dels seus veïns.

15·11
dissabte

La mejor hermana del mundo hace años.  
¡Muchísimas felicidades, Laurita! ¡Te queremos!
A la chica más guapa y feliz del mundo, la única que sabe sacarme siempre una sonrisa. Espero 
que pases un día muy bonito. Mañana mismo estoy allí contigo para celebrarlo. ¡Disfruta mucho 
y no crezcas más, que ya te vale! Te quiere, tu hermano.

7accents va obsequiar Jaume Balagueró amb un 
retrat de l’artista targarí Pere Boix Finestres

Aquesta setmana hem volgut recuperar el regal que un retratista de Tàrrega, de nom Pere Boix, 
va fer arribar al realitzador lleidatà a través d’aquest mitjà en el marc del Festival de Sitges. Ens 
diu el seu oncle que, corresponentment emmarcat, Balagueró ha penjat el retrat al seu estudi.

5·10
diumenge

19·11
dijous
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Mario Casas, enamorat de Berta Vázquez
La parella d’enamorats ha tornat de Colòmbia 
després de rodar Palmeras en la nieve i, abans 
de viatjar a Osca, van passar per Madrid, on 

van deixar anar la seva passió. La nova xicota 
de Mario Casas és l’actriu Berta Vázquez, com-
panya de repartiment de la pel·lícula.

12·11
dimecres

Les bessones Olsen deixen de 
ser-ho a causa de la cirurgia 
estètica de Mary-Kate

La cirurgia ha trencat la seva enorme semblança. Mary-Kate ja no 
té ni les galtes, ni la mandíbula ni el nas d’abans, a més d’haver-se 
canviat el pentinat.

11·11
dimarts

La família de Robbie Williams 
culpa la demència que 
patia de la seva mort

L’autòpsia de l’actor va revelar que patia demència de cossos de 
Lewy, a més de depressió, ansietat i Parkinson. La família de l’actor 
ha culpat aquesta malaltia del seu suïcidi.

12·11
dimecres

La polèmica de les talles torna després que Calvin 
Klein hagi contractat una model XL per 
promocionar llenceria quan, en realitat, és una M
Una nova polèmica sacseja el món de la moda per la talla de les models. Aquesta vegada és per 
la model Myla Dalbesio, contractada per promocionar talles grans per a Calvin Klein. La marca 
ha estat criticada a les xarxes socials per anunciar que una talla 40 és una XL.

11·11
dimarts
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Premis Literaris 
2014
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORARI: 19.00 h
En convoca el 31è Premi 
d’Assaig Josep Vallverdú i 
19è Premi de Poesia Màrius 
Torres, convocats per l’Ajun-
tament de Lleida i per la Di-
putació de Lleida, a través de 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 
Estarà conduït per l’escriptor 
Màrius Serra, que també mo-
derarà la tertúlia pública amb 
els guanyadors o guanyado-
res d’ambdós premis. L’acte 
tindrà dues parts ben diferen-
ciades.

Taller de dansa 
catalana
LLOC: CEIP Sant Josep de 
Calassan
HORA: 20.30 h
L’Associació Esbart Arrels 
de Lleida organitza tallers 
de dansa catalana els mesos 
d’octubre, novembre i de-
sembre, que formen part de 
l’Agenda Jove. El preu de 
l’activitat és de 10 euros. Més 
informació i inscripcions a ar-
relsdelleida@gmail.com.

Smokin’ Blues, al 
Cafè del Teatre
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
JazzTardor porta en concert 
a la banda Smokin’ Blues. Ac-
tualment, el projecte s’apro-
pa més al jazz, al swing i al 

rockabilly, sense oblidar mai 
que Smokin’ Blues és un grup 
de blues. El nou treball, Blues 
Black Rose, mostra clarament 
la identitat del grup. El preu 
de l’entrada és de 10 euros.

dis
sabte
15
Festival El més 
petit de tots
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORA: 10.30 h
L’Escorxador acull el Festival 
internacional d’arts escèni-
ques per als més petits (0-5) 
que s’esdevé a deu ciutats de 
Catalunya i el País Valencià.

Concert de 
The4Men’s 
LLOC: Orfeó Lleidatà
HORA: 22.30 h
The4Men’s és un conjunt mu-
sical format per Kiko Juan 

(baríton) i Uri Mas (baríton/
guitarra), del cor Ol’Green 
d’Oh Happy Day de TV3, jun-
tament amb Rubén Sánchez 
(tenor) i Lluís Plaza (baix). A 
l’Espai Orfeó oferiran un re-
pertori que va des d’himnes 
gospel fins a temes i medleys 
de pop i rock. Tot barrejat 
amb humor. Comptarà amb el 
servei de “gastrobar” a càrrec 
del Bar Gilda.

diu
menge
16

Taller familiar 
Fem un mosaic
LLOC: Museu de Lleida
HORA: 10.00 h
Voleu aprendre a fer un mo-
saic tal com el feien els antics 
romans? Aquesta és l’ocasió! 
Es podran fer com a model 
els mosaics del Romeral que 
estan exposats al Museu, i 
se’n farà un de similar que es 
podrà endur a casa. El preu 
de l’activitat és de 10 euros 
amb places limitades.

Sortides amb 
bici familiars
LLOC: Centre BTT Lleida
HORA: 10.00 h
Sortides amb bicicleta famili-
ars cada diumenge a les 10.00 
h gratuïtes tots els mesos de 
l’any excepte agost i desem-
bre.

‘La Luna y Rata-
touille’ al Caixa-
Fòrum
LLOC: CaixaFòrum Lleida
HORA: 12.00 h
El CaixaFòrum organitza jor-
nades de cinema per a tota 
la família. Avui es projectarà 
La Luna y Ratatouile. El preu 
de la pel·lícula és de 4 €, amb 
50% de descompte per als cli-
ents de la Caixa.

ICG Sofware 
Lleida- H.C. 
Liceo
LLOC: Pavelló Onze de Se-
tembre
HORA: 12.00 h
L’ICG Sofware Lleida es veu-
rà les cares aquest migdia al 
pavelló Onze de Setembre 
contra l’H.C. Liceo. Com cada 
partit, els lleidatans necessi-
ten tot el suport possible.

Vermut Torero al 
Bar Gilda
LLOC: Bar Gilda
HORA: 12.00 h
El Bar Gilda torna a organitzar 
el Vermouth Torero, com cada 
diumenge. Com sempre, el 
millor ambient i els millors 
vermuts.

Jesús Hernández actua al 
JazzTardor
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Original i versàtil, el projecte Bojaira fa un inte-
ressant mestissatge entre el flamenc i el jazz. El 
pianista Jesús Hernández parteix del flamenc més 
profund per arribar al seu propi llenguatge, una 
fusió natural i personal en què també hi tenen ca-
buda incursions en el clàssic i els ritmes del Brasil o 
el Carib. El preu de l’entrada és de 10 euros.
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Actel Força Llei-
da-Planasa 
Navarra
LLOC: Pavelló Barris Nord
HORA: 18.00 h
No és costum que els nois de 
Joaquín Prado juguen el diu-
menge, però aquest cop ho 
fan contra la Planasa Navarra.

Òpera amb Lucia 
di Lammermor
LLOC: Teatre de La Llotja
HORA: 18.00 h
Viu en directe la bogeria d’Il 
dolce suono, l’escena més fa-
mosa del bel canto. Els Amics 
de l’Òpera de Sabadell atansen 
una de les òperes més repre-
sentades arreu del món. Ambi-
entada en terres escoceses al 
segle XVII, Lucia di Lammermor 
és un drama tràgic en tres actes 
amb música de Gaetano Doni-
zetti, basada en la novel·la es-
cocesa de Sir Walter Scott.

Roger Mas,
en concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.30 h
Roger Mas, amb el seu nou 
àlbum, Torna pel camí de les 
Serps, o el que havia de ser 
el segon disc del cantautor de 
Solsona, arriba amb cançons 
emblemàtiques i d’altres menys 
conegudes de la seva primera 
època, a més d’algunes com-
posicions inèdites. El preu de 
l’entrada és de 13 euros.

dilluns 
17
Mostra col·lectiva 
d’escultures

LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORA: 10.00 h
“4: Michelle Heon, Gilles 
Morissette, Francesc Bordas, 
Glòria Massana” és una mos-
tra col·lectiva d’escultures, 
fotomuntatges i instal·lacions 
de quatre artistes quebeque-
sos i catalans.

Taller de postura 
i vitalitat
LLOC: Centre Cívic del Cen-
tre Històric
HORA: 18.00 h
Activitat física per millorar la 
qualitat de vida i augmentar 
la vitalitat: estiraments mus-
culars, tècniques de respira-
ció i de reeducació postural.

Festa d’aniversari
de l’Aula Munici-
pal de Teatre
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORA: 18.00 h
L’Aula Municipal de Teatre 
celebra el seu 33è aniversa-
ri amb una gran festa, en la 

Espectacle de Pallassos 
Lleida al Cafè del Teatre
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 21.30 h
Com cada tercer dimecres de mes, Pallassos Llei-
da organitza un gran espectacle al Cafè del Teatre 
a les 21.30 h per no parar de riure i continuar així 
el seu lliurament mensual de provocació. Pallassos 
Lleida es defineixen com amants del riure, de la 
improvisació, de l’amor a l’art, del companyeris-
me, de la il·lusió, de la vida, de la ingenuïtat...

quals hi haurà espectacles i 
sorpreses.

di
marts 
18
1a Jornada en 
l’àmbit del 
treball sexual 
LLOC: Caixafòrum Lleida
HORA: 09.00h
La Comissió de Treball Sexual 
de Lleida, formada per enti-
tats i institucions de la ciutat, 
organitza la 1a Jornada en 
l’àmbit del treball sexual, De 
la norma a la realitat. Des de 
les 09.00 hores fins a les 18.00 
hores tindran lloc quatre tau-
les rodones.

Premi Interna-
cional Ciutat de 
Lleida 2014
LLOC: Palau de la Paeria
HORA: 19.00h
L’Institut de Recerca Biomèdi-
ca, l’IRB Lleida, rebrà el guar-
dó com a Premi Internacional 
Ciutat de Lleida 2014, que 
cada any concedeix la Paeria.

dime
cres
19
Taller La ciutat 
amb la mirada 
de les dones
LLOC: Itinerant
HORA: 18.00 h
Visites guiades per la ciutat 
amb la mirada posada en el 

protagonisme i les aportaci-
ons de les dones al llarg de 
la història.

Conferència: 
“Planetes del 
sistema solar i 
exoplanetes”
LLOC: CaixaFòrum Lleida
HORA: 19.00 h
Conferència a càrrec d’Agus-
tín Sánchez Lavega, del Grup 
de Ciències Planetàries (UPV). 
La xerrada forma part del ci-
cle de conferències Hi ha vida 
fora del nostre planeta?, amb 
motiu de l’Any Joan Oró. El 
preu de la conferència és de 
4 euros amb descomptes per 
als clients de la Caixa.

dijous
20
2a Jornada Mu-
seus i Patrimoni 
de l’Església a 
Catalunya 
LLOC: Museu de Lleida
HORA: 09.00 h
El Museu de Lleida organit-
za la 2a Jornada Museus i 
Patrimoni de l’Església a Ca-
talunya, que porta per títol 
“La formació de col·leccions 
diocesanes a Catalunya”. 
La jornada servirà per retre 
homenatge a mossèn Jesús 
Tarragona i Muray. L’activitat 
dura fins les 18.30 hores.

L’Hora del Conte
LLOC: Biblioteca Municipal de 
Pardinyes
HORA: 17.00 h
Alumnes de la UdL i volunta-
ris de la biblioteca expliquen 
contes dirigits a infants entre 
tres i sis anys.

Vint-i-cinc ani-
versari de la Con-
venció dels Drets 
dels Infants
LLOC: Seu Vella
HORA: 19.00 h

Lleida celebra la Setmana 
dels Drets dels Infants amb 
un ampli programa d’activi-
tats centrades en el debat i la 
reflexió al voltant dels drets 
dels nens i les nenes.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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_Dos tontos todavía más tontos 
(7) 
div. 22.30, diss. 20.10, 22.30, diu: 
18.00, 20.10, dill. 19.15, 22.15
_Avions: Equip de rescat (Apta)
dis. 18.15
_L’altra frontera (12)
div. 22.30, dis. 18.00, diu. 20.15, 
dill. 19.15
_321 días en Míchigan (16)
dis. 20.15
_Nueva vida en Nova York (7)
dis. 22.30, diu. 18.00, dill. 22.15

MAJÈSTIC Tàrrega

_Les noves aventures de la 
Caputxeta Vermella (Apta)
diu. 17.00
_En un patio de París (16)
diu. 19.30, dill. 22.15

ARMENGOL Bellpuig

_Les noves aventures de la 
Caputxeta Vermella (Apta)
dis. 18.15, diu. 17.00
_Lucy (16)
dis. 22.30, diu. 19.30, dill. 22.15

CASAL Agramunt

_Relatos salvajes (16)
dis. 22.15, diu. 19.30, dill. 22.00
_Ninja turtles (7)
diu. 17.00

LA LIRA Tremp

_El extraordinario viaje de T.S. 
Spivet (7)
div. 22.15, dis. 18.30, diu. 17.15
_El protector (18)
dis. 22.15, diu. 19.30, dill. 22.15

PARIS Solsona

TEATRE COMTAL 
Ripoll

Dos tontos todavía 
más tontos
Han passat ja vint anys 
des que Harry i Lloyd es 
coneguessin i formes-
sin el divertit duet que 
ens va fer riure amb les 
seves absurdes ocurrèn-
cies, però cap dels dos 
no sembla haver madu-
rat. Harry té una filla a 
la qual amb prou feines 
coneix que necessita un 

trasplantament urgent 
de ronyó. 

Antboy, el pequeño su-
perhéroe
Un tímid nen de dotze 
anys es converteix en un 
superheroi després de 
rebre una picada d’una 
formiga molt especial. 
És l’adaptació dels lli-
bres de Kenneth Bøgh 
Andersen.

Escobar: Paraíso per-
dido
Nick, un jove surfista, creu 
que tots els seus somnis 
s’han fet realitat quan va 
a Colòmbia. En un am-
bient idíl·lic de llacunes 
blaves i blanques platges, 
Nick s’enamora de la be-
lla Maria. Tot sembla per-
fecte fins que Nick coneix 
l’oncle de la jove, un tal 
Pablo Escobar. 

EL CASAL Almacelles

ERA AUDIOVISUAU 
Vielha

CINEMA HORARIPEL·LÍCULA
  HORARI Dv - Ds HORARI Diumenge HORARI Dl - Dj
ALPICAT Interstellar (Apta) 15.40-18.50-22.00 12.30-15.40-18.50-22.00 15.40-18.50-22.00  
ALPICAT Interstellar (Apta) 17.45-20.50-00.00 17.45-20.50 17.45-20.50
ALPICAT Justi&Cia (16) 16.15 11.30-13.05-14.40-16.15 
ALPICAT Escobar: Paraíso perdido (12) 16.20-18.30-20.40-22.50 16.20-18.30-20.40-22.50 16.20-18.30-20.40-22.50 
ALPICAT Operación cacahuete (Apta))  11.35-13.10-14.45 16.30-18.30
ALPICAT Matar al mensajero (12) 15.45-17.50-20.00-22.05-00.10 15.45-17.50-20.00-22.05 15.45-17.50-20.00-22.05  
ALPICAT  La abeja Maya. La película (Apta)  12.15-14.05 
ALPICAT Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso (Apta) 16.35-18.15-20.10 11.35-13.15-14.55-16.35-18.15-20.10 16.35-18.15-20.10
ALPICAT Relatos salvajes (16) 21.45-23.50 21.45 21.45 
ALPICAT Dixie y la rebelión zombie (7) 15.35-17.00-18.25 11.40-15.35-17.00-18.25 15.35-17.00-18.25
ALPICAT El juez (12) 19.50-22.20 13.05-19.50-22.20 19.50-22.20
ALPICAT Vamos de polis (12) 19.15-21.05-22.55-00.45 19.15-21.05-22.55 19.15-21.05-22.55
ALPICAT El niño (16) 16.50 12.00-14.25-16.50 16.50
ALPICAT El Protector (18) 19.00-21.20-23.45 11.45-14.05-19.00-21.20 19.00-21.20
ALPICAT Perdida (16) 16.25 16.25 16.25
ALPICAT Antboy, el pequeño superhéroe (Apta) 16.30-18.00-19.30 12.00-13.30-15.00-16.30-18.00-19.30 16.30-18.00-19.30
ALPICAT Annabelle (16) 21.00-22.50-00.45 21.00-22.50 21.00-22.50
ALPICAT Ninja turtles (7) 16.30-18.30 12.30-14.30-16.30-18.30 16.30-18.30    
ALPICAT Torrente 5 (16) 20.25-22.20 20.25-22.20 20.25-22.20
ALPICAT Así en la tierra como en el infierno (16) 00.15  
ALPICAT Dos tontos todavía más tontos (12) 16.00-18.10-20.20-22.30-00.40 11.40-13.50-16.00-18.10-20.20-22.30 16.00-18.10-20.20-22.30  
ALPICAT Origenes (7) 15.50-17.50-19.50-21.50-23.50 11.50-13.50-15.50-17.50-19.50-21.50 15.50-17.50-19.50-21.50   
ALPICAT Los Boxtrolls (Apta) 16.15 12.45-16.15 16.15
ALPICAT Los Boxtrolls (CAT) (Apta) 18.05 14.30-18.05 18.05
ALPICAT REC 4 (16) 19.45-21.20-22.55-00.30 19.45-21.20-22.55 19.45-21.20-22.55  
 ALPICAT Drácula: La leyenda jamás contada (16) 17.00-18.45-20.30-22.15-00.00 15.15-17.00-18.45-20.30-22.15 17.00-18.45-20.30-22.15
ALPICAT Los Boxtrolls 3D (Apta)  11.45-13.30 
ALPICAT The Skeleton twins 15.40-17.25-19.10-21.00-22.45-00.30 15.40-17.25-19.10-21.00-22.45 15.40-17.25-19.10-21.00-22.45 
ALPICAT Las nuevas aventuras de Caperucita Roja (Apta)  12.10-13.55 
ALPICAT Serena (16) 17.40 11.40-13.35-17.40 17.40   
ALPICAT Caminando entre las Tumbas (18) 15.30-19.35-21.45-00.00 15.30-19.35-21.45 15.30-19.35-21.45 

LAUREN Sex Tape. Algo pasa en la nube 16.00-18.00-20.00-22.00-00.10 16.00-18.00-20.00-22.00 16.00-18.00-20.00-22.00
LAUREN Hércules 16.15-18.15-20.15-22.15-00.15 16.15-18.15-20.15-22.15 16.15-18.15-20.15-22.15
LAUREN El niño 16.20-19.00-22.00-00.25 16.20-19.00-22.00 16.20-19.00-22.00
LAUREN Perdida 16.10-19.00-22.00 16.10-19.00-22.00 16.10-19.00-22.00
LAUREN El protector 16.10-18.10-20.10-22.10-00.15 16.10-18.10-20.10-22.10 16.10-18.10-20.10-22.10
LAUREN El corredor del laberinto 16.30-19.15-22.10-00.20 16.30-19.15-22.10 16.30-19.15-22.10
LAUREN Los niños del cura 16.15-18.15-20.15-22.15-00-15 16.15-18.15-20.15-22.15 16.15-18.15-20.15-22.15
LAUREN Ninja turtles 16.00-18.00-20.00-22.00-00.05 16.00-18.00-20.00-22.00 16.00-18.00-20.00-22.00
LAUREN Matar a un rey 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00
LAUREN Secuestro infernal 20.00-22.15-00.30 20.00-22.15 20.00-22.15
LAUREN Cómo entrenar a tu dragón 2 16.00-18.10-20.20-22.20 16.00-18.10-20.20-22.20 16.00-18.10-20.20-22.20

FUNATIC Dos días, una noche (12) 15.00-18.00-20.55-22.30 15.00-18.00-20.55-22.30 15.00-18.00-20.55-22.30
FUNATIC El amor es extraño (12) 15.00-19.35 15.00-19.35 15.00-19.35
FUNATIC Alguien a quien amar (12) 16.30 16.30 16.30
FUNATIC 20.000 días en la Tierra (Vos) (7) 15.00-20.55 15.00-20.55 15.00-20.55
FUNATIC Loreak (Flores) (7) 22.30 22.30 22.30
FUNATIC Diplomacia (7) 16.35-18.00-19.25 16.35-18.00-19.25 16.35-18.00-19.25
FUNATIC Diplomacia (Vos) (16) 21.05 21.05 21.05
FUNATIC La gran invención (curt) (Apta) 18.25-20.35 18.25-20.35 18.25-20.35
FUNATIC La sal de la tierra (vos) (7) 16.35 16.35 16.35
FUNATIC La sal de la tierra (7) 18.45-22.30 18.45-22.30 18.45-22.30

PRINCIPAL La isla mínima (16) 16.00-22.10 16.00-22.10 16.00-22.10
PRINCIPAL Relatos salvajes (16) 17.50-20.00 17.50-20.00 17.50-20.00
 
RAMBLA Lucy (16) 16.00-17.40-19.20-21.00 16.00-17.40-19.20-21.00 16.00-17.40-19.20-21.00
RAMBLA Lucy (16) 22.40 22.40 22.40
RAMBLA Mil veces buenas noches (16) 16.20-20.20 16.20-20.20 16.20-20.20
RAMBLA Antes del frío invierno (12) 18.25-22.25 18.25-22.25 18.25-22.25
RAMBLA La ignorancia de la sangre (16) 16.10-18.05-20.00-22.00 16.10-18.05-20.00-22.00 16.10-18.05-20.00-22.00

_Operació cacauet (Apta)
dis. 18.15
_REC [4] Apocalípsis (18)
dis. 22.15, diu. 17.30
_Las vidas de Grace (12)
diu. 19.45, dil. 22.15

_Cómo entrenar a tu dragón 2 
(Apta)
diu. 17.00
_Perdona si te llamo amor (12)
diu. 20.00

_L’abella Maia (Apta)
dis. 18.15
_Anabelle (16)
dis. 22.00, diu. 17.00
_Un viaje de diez metros (16)
diu. 19.15, dill. 22.00
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Nick Cave es deixa caure per la nostra 
cartellera amb ‘20.000 days on Earth’

Cartell promocional de ‘20.000 days on Earth’, pel·lícula dirigida per Iain 
Forsyth i Jane Pollard, amb la col·laboració de Nick Cave.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

20.000 days on Earth no és un 
documental sobre Nick Cave, 
encara que prou podria sem-
blar-ho. Es va rodar en secret 
mentre Nick Cave and The 
Bad Seeds gravaven l’àlbum 
Push the sky away, i molts ja 
en parlen com un dels docu-
mentals més originals i crea-
tius de l’any, que cal veure.
Drama i realitat es combi-
nen en vint-i-quatre hores 
fictícies en la vida del músic 
i icona cultural internacional 
Nick Cave. Amb idees sorpre-
nentment franques i un íntim 
retrat del procés artístic, la 
pel·lícula examina el que ens 
fa ser el que som, i celebra el 
poder transformador de l’es-
perit creatiu.
Iain Forsyth i Jane Pollard,  
experimentats realitzadors 
que ja han treballat amb mú-
sics com David Bowie o Jason 

Jason Bourne
tornarà el 2016 
amb Matt Damon i 
Paul Greengrass

 D. M.
 LLEIDA

Així ho ha confirmat l’ac-
tor protagonista de les 
tres primeres pel·lícules 
de la saga. Damon sem-
pre s’havia mostrat obert 
a encarnar de nou Bourne, 
amb l’única condició que 
Greengrass (The Bourne 
supremacy i The Bourne 
ultimatum) s’encarregués 
de la direcció. La nova de 
Bourne començarà a ro-
dar-se a finals del 2015.

Spaceman en documentals 
i altres obres audiovisuals, 
ens brinden l’oportunitat de 
veure l’icònic músic escri-
vint a la seva oficina o anant 
a teràpia, o en altres situaci-
ons força peculiars. A més de 

Nick Cave, el seu psicòleg o 
la seva banda, a 20.000 days 
on Earth també destaquen les 
aparicions estel·lars de Ray 
Winstone i Kylie Minogue.
20.000 days on Earth (temps 
de la seva existència des que 

va néixer, al setembre del 
1957, fins que va ser filmat 
per a aquesta pel·lícula) arri-
ba a la cartellera de Lleida el 
14 de novembre. Encara que, 
probablement, no a totes les 
sales que voldríem.

Et personalitzem la teva 
ampolla al teu gust. 
Demana informació.

Cava brut nature
gran reserva

Tel. 610 92 33 73. Sr. Joan

escola de pintura i 
dibuix del Cercle de Belles 

Arts de Lleida

tallers
aquarel·la Creativa

Carrer Major, 24 1er pis Lleida
646 85 64 98 · lupe.ribot@gmail.com

· dibuix · pintura · aquarel·la · imatge digital ·

35ematrícula gratuïta

www.emmefotografia.com
fotografia.emme@gmail.com

/emmefotografialleida

MARIA OJER i MARISA MAS

Gran Passeig Ronda, 157, 
25008 Lleida
973 25 47 16

viatges de noces

especialistes en viatges a mida

escapades VIP

DOMINIUM
VIATGES

dominiumviatges.com
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VISUAL
‘Better call Saul’, l’‘spin-off ’ 
de ‘Breaking bad’, s’estrenarà 
el 15 de febrer del 2015
Serà un drama amb tocs d’humor, de seixanta minuts de durada.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Poc més d’un any, aquest és 
el temps que ha passat des 
de l’emissió de l’últim capí-
tol de Breaking bad. Des de 
llavors (i fins i tot abans), els 
seus creadors ja posaven fil a 
l’agulla per tractar de treure 
partit de la nostra addicció a 
la metamfetamina blava. De 
les seves ments prodigioses 
n’emergia, així, la idea de pa-
rir un spin-off de la sèrie, cen-
trat en les desventures de qui 
era l’advocat de Walter White 
(Bryan Cranston) i Jesse Pink-
man (Aaron Paul). Segur que 
molts fins i tot recorden el ca-
rismàtic Saul Goodman (Bob 
Odenkirk).
Better call Saul serà el nom 
de la nova ficció que prepa-
ra AMC, amb Vince Gilligan i 
Peter Gould (Breaking bad) al 
capdavant.
La trama se situarà l’any 2002, 
uns quants anys abans que el 
peculiar i desprestigiat ad-
vocat es creui en el camí de 
Walter i Jesse. Ara bé, no 
solament es parla de la sèrie 
com d’una preqüela, ja que, 
a més, ens proporcionarà al-
guns detalls sobre què va 
passar després d’ajuntar-se 
amb els protagonistes de 
Breaking bad. “Sé que han 
parlat de preqüela, però tam-

Imatge promocional
de ‘Better call Saul’, 
amb Bob Odenkirk en 
el paper de Saul
Goodman.

Renovada
per una
segona 

temporada 

bé he sentit una mica de se-
qüela i una mescla entre amb-
dues”, explicava fa uns mesos 
Bob Odenkirk sobre la trama 
de la sèrie.
El showrunner de Better call 
Saul serà Peter Gould, que 
ja es va encarregar del guió 
de l’episodi en el qual se’ns 
presentava el personatge que 
interpretava Bob Odenkirk 
per primera vegada a Brea-
king bad. Vince Gilligan serà 
l’encarregat de dirigir l’epi-
sodi pilot de la sèrie, guio-
nitzat per Thomas Schnauz i 

Gennifer Hutchison (també 
guionistes de la ficció ori-

ginal).
La cosa té prou bona 
pinta. I és que, mal-
grat haver estat 
concebuda com una 
ficció de comèdia, 
l’actor que n’inter-
preta el protagonista 

ha confirmat que se-
guirà l’estil de la seva 

antecessora: un 85% serà 
drama, i el 15% restant, 

comèdia. A més, passarà de 
durar trenta minuts a gairebé 
una hora. La idea de modifi-
car el temps i l’estil de la sèrie 
va ser dels mateixos Gilligan i 
Gould, i va sorgir després de 
finalitzar l’escriptura de l’epi-
sodi pilot. El canvi va agradar 
a Odenkirk, que veurà créixer 

el personatge que interpreta 
a mesura que avanci la tra-
ma de la nova ficció. A més, 
aquest no serà l’únic perso-
natge de la sèrie original que 
tornarà, ja que també s’ha 
confirmat la presència de l’ac-
tor Jonathan Banks, de nou 
en el paper de Mike Ehrman-

traut, encarregat d’arreglar 
els draps bruts que l’advocat 
va deixant al seu pas. I encara 
que no és del tot segur, tam-
bé es parla de la presència de 
Bryan Cranston en algun dels 
episodis, fent l’ullet a la sèrie 
mare.
Tot són bones notícies. I és 
que, sense ni tan sols haver 
estat estrenada, Better call 
Saul ja ha estat renovada per 
una segona temporada. Real-
ment ens trobem davant una 
possible successora de Brea-
king bad? Per a aquells impa-
cients que no vulguin esperar 
fins al febrer per saber-ne 
més, en el web oficial de la 
sèrie podran trobar-hi més 
informació, així com un petit 
vídeo amb imatges del set 
de rodatge, amb algunes en-
trevistes que llancen petites 
pistes sobre com és el procés 
darrere les càmeres.

OPiNiÓ
Enamorat de la metamfetamina blava
La veritat és que no sóc un gran aficio-
nat a la droga. Encara que he de con-
fessar que va haver-hi un temps en el 
qual estava completament enganxat a 
la metamfetamina de color blau. Ja ha 
passat una mica més d’un lustre des del 
dia en què vaig sentir per primera ve-
gada el nom de Breaking bad. Tant la 
seva premissa com el fet que Vince Gi-
lligan en fos un dels màxims responsa-
bles ja feia que apuntés maneres. Ara 
fa un any que Walter White i els seus 
s’acomiadaven de la millor manera que 

podien fer-ho. Encara que, això sí, dei-
xaven mig món enganxat a una droga 
que no volíem abandonar. El seu guió, 
la brillant actuació del seu repartiment 
o la increïble i complexa teoria del co-
lor que s’amaga en cada pla són els in-
gredients clau de l’addictiva droga en 
la qual es va convertir la sèrie. Com es 
pot oblidar Breaking bad? Com podem 
deixar enrere un dels millors drames de 
la televisió moderna? No volem, no ho 
farem. Preferim seguir col·locats de per 
vida.

Dani Martínez realitzador



VISUAL

L’adaptació de la pel·lícula ‘12 monkeys’ 
s’estrenarà el 16 de gener al canal Syfy

 D. M.
 LLEIDA

A poc a poc, s’apropa la tan 
anhelada data d’estrena de 
l’adaptació televisiva de 12 
monkeys, pel·lícula de cièn-
cia-ficció que realitzà Terry 
Gilliam cap al 1995. Aaron 
Stanford (Nikita) dóna vida 
en la sèrie a un viatger en el 
temps (que en la pel·lícula 
va ser interpretat per Bruce 

Willis) que ve d’un futur del-
mat, i que viatja de tornada 
als nostres dies en un intent 
de localitzar i eradicar la font 
d’una plaga mortal que gai-
rebé aniquila la raça huma-
na. Els seus guionistes han 
afirmat que aquesta nova 
versió de la història supo-
sa un canvi respecte al film 
original, que estava inspirat 
en el curtmetratge La Jetée 
(Chris Marker, 1962).

Imatge promocional de l’adaptació televisiva 
de ‘12 monkeys’

7accents.cat

Jonathan Nolan adaptarà la 
saga ‘Foundation’ per a HBO

Fotografia d’algunes de les obres literàries d’Isaac Asimov, entre les quals 
la saga ‘Foundation’.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

A molts els sonarà el cognom, 
però no el nom. Jonathan 
Nolan és germà del famós di-
rector de cinema Christopher 
Nolan (The dark knight, In-
terstellar), al costat del qual 
ha escrit algunes de les seves 
pel·lícules. A més, és creador 
i guionista de la sèrie Person 
of interest. Amb aquest currí-
culum no és estrany que sigui 
considerat com un dels guio-
nistes més brillants dels últims 

anys. Raó de pes per la qual 
HBO ha decidit confiar-hi per 
portar a terme l’adaptació de 
la reeixida saga de novel·les 
de ciència-ficció més elabora-
des, complicades i fascinants 
de la història del gènere. Par-
lem de Foundation, d’Isaac 
Asimov.
La història d’aquesta sèrie 
de novel·les se centra en una 
societat d’un Imperi Galàctic 
que aconsegueix una manera 
de predir el futur, a partir d’un 
mètode anomenat psicohistò-
ria. Això genera una fundació 
devota de la recerca científica 

per protegir-se a si mateixa i 
garantir la pròpia supervivèn-
cia, ja que s’ha pronosticat un 
conflicte barbar que durarà 
milers d’anys. 
Encara es desconeix la data 
d’estrena d’aquesta nova pro-
ducció de HBO i Warner Bros 
TV, en la qual Jonathan ja 
feia mesos que treballava en 
secret. En principi, el projec-
te només inclourà la Primera 
Trilogia de Foundation, o el 
Cicle de Trántor, com també 
se la coneix. Esperem que el 
resultat estigui a l’alçada de 
l’obra original.

DIVENDRES 14 de NOVEMBRE DE 2014 55



AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

La revolució del timó
El Museu de Lleida té mala peça 
al teler. I no ho dic perquè últi-
mament se’n qüestionin les xi-
fres. Jo crec que al darrere hi ha 
algun factor molt més subtil i, la 
veritat, no em fa bona olor. Els 
efectes ja comencen a fer-se pa-
lesos en la zona zero, la qual se 
situa en el jardí que hi ha entre 
la terrasseta del bar del Museu i 
el pàrquing de la Maternitat. Els 
jardiners de la Paeria han execu-
tat l’operació. I la bomba ja ha 

esclatat. O amb altres paraules: 
el jardí ha florit. I les flors resul-
ta que són cebes! Unes cebes 
bordes, de flor boniqueta que us 
voldrà enganyar: però cebes. I la 
pesta que fan tomba. Les talles 
de crists i verges del Diocesà diu 
que s’han posat mascareta i que 
han anat a refugiar-se a la tom-
ba de Llàtzer ressuscitat. També 
sento que la venda de perfums 
s’ha incrementat entre la gent del 
barri –qui sap si al darrere no hi 

ha alguna mar-
ca comercial. 
No ho sé. 
La qües-
tió és que 
fa pudor 
i que cal-
drà posar-hi 
remei. Si a 
Portugal van fer 
la Revolució dels Cla-
vells, a Lleida haurem d’engegar 
la de l’Espígol i el Timó.

7accents
Plaça de Sant Joan, 18 

1r B – 25007 Lleida 
Tel. 973 254 973

Emprenedor i activista cultural. Vint-i-cinc anys. Fundador del portal 
web ‘El Mercadal’ i filantrop. Però, per sobre de tot, balaguerí.

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

1. Com et definei-
xes?
Sóc una persona 
polifacètica i amb 
un gran compro-
mís social.   

2. Què és 
un activista 
cultural?      
Una perso-
na que, a 
partir de 
les seves 
acc ions , 
pot reper-
cutir en 

una millora 
de la cul-

tura. El més 
important és 

generar debat, 
i això ho estic 

aconseguint amb 

les meves accions a partir dels 
articles que faig a la premsa.

3. El periodista neix o es 
crea?
Es neix periodista. Des que era 
un infant tinc inquietuds respec-
te als mitjans de comunicació i hi 
busco una interacció.

4. Com veus Twitter i Face-
book?
La seva existència és una gran 
notícia. Twitter i Facebook són 
el principi d’una gran revolució 
digital que tindrà unes repercus-
sions satisfactòries, ja que la tec-
nologia aportarà unes respostes 
a allò que fins ara s’havia de fer 
de manera tradicional.

5. Cap a on ha de tirar el pe-
riodisme?
Ha d’arribar a un equilibri entre 
digital i paper. El paper mai no  
desapareixerà, i l’èxit del digital 
rau en el fet que és més instan-
tani i pot ser més independent.

6. Quina funció té El Merca-
dal?
És un canal de comunicació que 
aposta pel món digital i vol que 
l’epicentre sigui Balaguer. Com-
binat amb altres mitjans de co-
municació, pot ser una ciutat 
capdavantera en la comunicació 
per evitar els centralismes a Llei-
da. A més, és un mitjà de comu-
nicació plural i lliure.

7. Fins on pot arribar la teva 
dedicació a Balaguer?
La meva dedicació ha de ser per 
Balaguer. A més, he d’admetre 
que me l’estimo molt i per això 
aposto per ella.

8. Tal com està el panorama 
polític, calen més Joseps Maria 
Castells?
Potser sí. La meva meta és l’acti-
visme i lluitar per la meva ciutat 
com a ciutadà. Per a un filantrop 
com jo, el més important a la 
vida és ajudar, i per això crec en 
la cadena de favors.

Josep Maria Castells
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