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l’Accent Gràfic Lupe Ribot

editorial
El millor amic de l’home (i la dona)
És el millor amic de l’home (i la 
dona). Quan el necessites, sem-
pre hi és, fidel al seu amo. I no 
et fallarà mai. Ens referim als lli-
bres, aquells dispositius estabi-
litzadors per a taules inestables 
que antany eren recomanats 
amb saviesa per llibreters d’ofi-
ci, dels de veritat. En aquest nú-
mero, l’Ares Valdés ens apropa 
al nou llibre, el llibre lligat a les 
noves tecnologies. Però recor-
deu què és un llibre?

Per començar, pàgines carrega-
des de lletres, paraules, frases... 
També hores, moltes hores. Tant 
per part del sofert escriptor, que 
hi ha abocat cos i ànima, com 
dels lectors que decideixen de-
dicar bona part del seu preuat 
temps a una història aliena.
Un llibre és un compendi de ca-
pítols que, junts, construeixen 
un tot imaginari completament 
nou per a qui, amb els ulls ben 
oberts, passa pàgines per tal de 

trobar-hi quelcom diferent del 
seu dia a dia.
Submergir-se en un llibre nou és 
com la primera capbussada en 
una pisicna, la primera vegada 
que una mà ens acaricia deli-
cadament els cabells, el primer 
cop que els peus entren en con-
tacte amb la sorra de la platja o 
l’inoblidable primer petó.
Cada nou llibre és un nou dia 
i una nova nit. Cada nou llibre 
és un nou inici i un nou final. En 

definitiva, cada nou llibre és una 
nova vida, una oportunitat de 
reinventar-se i, sobretot, un nou 
estímul per créixer.
I això no ho canviarà res ni nin-
gú. Ni les noves tecnologies. 
Perquè els llibres no expliquen 
històries de les que entren pels 
ulls, sinó de les que toquen 
l’ànima. Si perden aquesta fa-
cultat, deixaran de sentir el que 
sentim. I ja no seran els nostres 
millors amics.

Estic farta
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Alumnes 
de l’IES 
Ronda 
compro-
ven si els 
comerços 
de Lleida 
són ac-
cessibles 
i infor-
men de la 
necessitat 
d’eliminar  
les bar-
reres físi-
ques de 
la ciutat.
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El Pedro, la Marta, el Víctor, 
la Noèlia, l’Andrea, el Miguel 
i la Núria són set alumnes de 
l’IES Ronda de Lleida que van 
acompanyar l’Antoni a visitar 
diversos comerços de Llei-
da per comprovar-ne el grau 
d’accessibilitat i per informar 
i sensibilitzar els propietaris 
sobre la necessitat i els avan-
tatges d’eliminar les barre-
res físiques que impedeixen 
que una persona amb cadira 
de rodes pugui passar-hi. Es 
tracta de la tercera fase de 
la campanya “Comerços ac-
cessibles”, que porta a terme 
l’Associació de Paraplègics i 
Discapacitats Físics de Lleida 
(ASPID), amb la col·laboració 
de la FECOM, l’Ajuntament 
de Lleida i l’IES Ronda, i amb 
la qual es dóna per finalitzada 
la campanya, després de vi-
sitar i comprovar uns 450 es-
tabliments aproximadament. 
Els resultats, però, no es faran 
públics fins a finals d’any. 
No sabien ben bé com fer-ho 
ni en quin carrer es trobaven, 
però tenien clar que les vore-
res havien de mesurar menys 
de cinc centímetres, que les 
portes havien de ser amples, 
que al cantó d’unes escales 
hi havia d’haver una rampa i 
que els lavabos havien d’es-
tar habilitats. Però, sobretot, 
que l’accessibilitat és un dret 
al qual totes les persones han 
de tenir “accés”. L’Antoni 
Montardit, responsable d’Ac-
cessibilitat d’ASPID, confessa 
sentir-se molt orgullós dels 

joves amb els quals va estar 
i opina que aquesta campa-
nya serveix també perquè els 
alumnes tinguin consciència 
social i treballin els temes 
socials d’una manera directa, 
més enllà del treball que rea-
litzen a classe. En total hi van 
participar 70 alumnes, tots 
ells de quart d’ESO de l’IES 
Ronda, i van visitar 150 co-
merços de Lleida.
Els alumnes, a banda d’elabo-
rar un tríptic amb dades sobre 
els criteris normatius d’acces-
sibilitat, el van distribuir als 
establiments, i van repartir 
adhesius a aquells comerços 
que complien la normativa.
La campanya, que té com a 
lema “Petits obstacles mar-
quen límits”, permetrà 
recollir dades tant de 
l’accessibilitat com 
de la mobilitat i de 
la practicabilitat 
dels comerços 
per a persones 
amb cadira 
de rodes o 
mobilitat re-
duïda, amb 
especial in-
cidència en 
les rampes 
d’entrada, 
l’accés dels 
usuaris als 
productes i 
l’existència 
de serveis 
adaptats.
Després que 
en les dues an-
teriors campa-
nyes s’avaluessin 
328 comerços de 
l’Eix Comercial i la Zona 
Alta, i 300 establiments de 

Noves tecnologies 
que faciliten 

l’accessibilitat
Internet i les aplicacions mòbils no només serveixen per entretenir i 

poder comunicar-nos a totes hores, sinó que també faciliten el nostre 
dia a dia. Aquest és el cas de les app que proporcionen informació dels 
nivells d’accessibilitat dels diferents locals per a les persones amb disca-
pacitats físiques. Un exemple d’això a Lleida és l’aplicació eAccessible, 

que forma part de l’estratègia “Lleida smart green city” de l’Ajunta-
ment, que ofereix la seva informació en format open data per tal que 

pugui ser reutilitzada pels mateixos ciutadans, entitats o empreses 
per crear noves aplicacions i serveis, fet que significa que és actu-

alitzada pels mateixos usuaris. A Barcelona, per exemple, hi ha 
l’app Prometteo, amb la qual les persones sordes poden saber 

els monuments, hotels o restaurants que tenen en comp-
te les seves necessitats especials, i poden veure’n la 
ubicació, una descripció i altres detalls. El que aquí 

comença a desenvolupar-se, a França ja és 
una realitat, i hi ha una associació que 

es dedica exclusivament a 
això.

la zona del passeig de Ron-
da, Príncep de Viana, Alcal-

de Porqueres, avinguda 
de Madrid i Lluís Com-

panys, aquest cop es 
van centrar en la zona 
de Ronda - Humbert 
Torres, Príncep de Vi-
ana - Prat de la Riba, 
Baró de Maials - 
Corregidor Escofet 
i avinguda de les 
Garrigues. “En el 
cas de la rambla de 
Corregidor Escofet, 
estava bastant bé, 
perquè és una zona 

pràcticament nova, 
on no hi ha gaire co-

merç i abunden més els 
serveis de restaurants i 

tallers mecànics”, opina 
Montardit sobre els 25 esta-

bliments que va visitar. No en 
sap encara els resultats, però 
augura que els de d’avinguda 



DIVENDRES 21 de NOVEMBRE DE 2014 7

Aquesta és la 
tercera fase de la 
campanya “Co-
merços accessi-
bles”, amb què 
es va recórrer 
Baró de Maials 
- Corregidor Es-
cofet, la zona de 
Ronda - Humbert 
Torres, Príncep de 
Viana - Prat de la 
Riba i, finalment, 
l’avinguda de les 
Garrigues.
Foto: Ares Valdés

Set joves de 
l’IES Ronda van 
acompanyar 
l’Antoni Montar-
dit, d’ASPID, a 
visitar diversos 
comerços de Llei-
da per comprovar 
quin n’era el grau 
d’accessibilitat.
Foto: Ares Valdés

de les Garrigues o els de Prat 
de la Riba, que són zones més 
antigues i amb més serveis, 
no seran els mateixos que ha 
percebut ell.  
Amb la informació obtinguda, 
es podrà fer un cens d’establi-
ments adaptats, que es con-
cretarà en un recurs en línia, 
que podrà consultar qualse-
vol persona, sobre els establi-
ments que són accessibles. 
Des de l’any passat, l’Ajun-
tament de Lleida col·labora 
amb ASPID a través de l’app 
eAccessible, un servei que 
proporciona informació so-
bre l’accessibilitat de dife-
rents locals de Lleida per a les 
persones amb discapacitats 
físiques, disponible per a PC 
o dispositius mòbils. “Ells hi 
posen les dades que aconse-
guim i nosaltres en validem la 
informació perquè aparegui 
publicada a l’app”, explica 

Montardit. La informació que 
hi apareix és subministrada i 
actualitzada a través dels ma-
teixos ciutadans i usuaris, de 
manera oberta i participativa, 
amb informació actualitzada. 
Montardit creu que, quan 
les noves dades obtingudes 
s’incloguin a l’app, quedarà 
finalitzada la campanya “Co-
merços accessibles”. “De 
cara a l’any vinent tenim mol-
tes coses al cap, però estem 
pensant d’incloure-hi univer-
sitaris. El model de la cam-
panya continuarà amb l’ob-
jectiu d’integrar-hi el màxim 
d’agents socials possible per 
fer un estudi de camp amb 
què després puguis anar a 
l’administració i dir-los que 
poden canviar la llei pel fet 
que hi ha una gent que s’hi 
ha esforçat. No demanem res 
nou”, comenta Antoni Mon-
tardit.

A banda d’identificar quins 
establiments són accessibles, 
la campanya serveix, tam-
bé, per informar, assessorar i 
sensibilitzar els responsables 
d’aquests establiments sobre 
la necessitat de suprimir les 
barreres i millorar-ne l’acces-
sibilitat. 
També es vol demostrar que 
fer accessibles els comerços 
no representa una despesa 
excessiva. Per la seva banda, 
la presidenta de la FECOM, 
Maria Rosa Eritja, va explicar, 
el dia que es va presentar la 
tercera fase de la campanya, 
que els comerços de l’Eix 
Comercial, en la majoria dels 
casos, fan 6 m d’amplada i “a 
vegades això fa molt difícil 
posar aparador i porta ampla, 
però els comerços nous, cre-
ats a partir d’edificis nous més 
amples, sí que s’han adaptat 
correctament”. Els resultats 

obtinguts en la primera fase 
de la campanya van demos-
trar que el 43,5% dels 143 
comerços de l’Eix Comercial 
analitzats eren accessibles. 
Tot i així, Montardit opina que 
l’Eix Comercial és la zona més 
sensibilitzada de la ciutat, ja 
que és on es concentra ma-
joritàriament el comerç. Pel 
que fa a la Zona Alta, encara 
no se’n tenen resultats, però 
Montardit explica que és una 
zona complicada, on es bar-
regen edificacions molt anti-
gues amb d’altres de noves i 
remodelades.
A diferència dels comerços, 
des d’ASPID es creu que, 
urbanísticament, Lleida està 
molt ben arreglada, “perquè 
la llei els obliga”. En canvi, es 
va deixar un buit legal en els 
comerços. “La llei obliga que 
els bars i restaurants siguin 
accessibles en el moment en 

què es fan de nous; en can-
vi, en els comerços només és 
obligatori quan tenen més 
de 400 m2, és a dir, quan són 
grans superfícies, i tot el teixit 
comercial de qualsevol ciutat 
queda desemparat”, lamenta 
Montardit. Trobar un habitat-
ge accessible és un dels grans 
problemes que continuen te-
nint els paraplègics i els disca-
pacitats físics, ja que no estan 
habilitats.  “Està pendent que 
es modifiqui el Codi Penal ca-
talà, perquè quedi clar que 
nosaltres també tenim dret a 
entrar al nostre habitatge”, 
explica Montardit.
Pel que fa a la sensibilitat de 
l’Ajuntament de Lleida, “s’ha 
de reconèixer que ha estat 
molt alta” i explica que l’únic 
lloc públic on no pot entrar 
una cadira de rodes és a les 
masmorres de la Paeria, “tot i 
que ara una part sí que la po-
dem veure”. Fa uns dies que 
el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat ha de-
manat a ASPID que expliquin 
el seu projecte el 15 de de-
sembre, amb motiu d’una jor-
nada en la qual es presenten 
tres projectes que han funci-
onat bé a la ciutat de Lleida.
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Antoni
Montardit

“Urbanísticament 
Lleida està ben
adaptada, però encara 
no ho estan els
pobles, el transport i 
els habitatges”

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els comerços no són l’únic as-
pecte de les ciutats que cal 
millorar, sinó que encara con-
tinua havent-hi grans defici-
ències pel que fa al transport 
públic o l’accés a l’habitatge, 
que dificulten en gran mesu-
ra la vida dels discapacitats 
físics.

ARES VALDÉS
Lleida és accessible en com-
paració amb altres ciutats 
catalanes?

ANTONI MONTARDIT
Quant a comerços, encara no 
ho sé; però urbanísticament, 
Lleida està molt bé. 
Hi ha ciutats millors i pitjors, 
però per la geografia com-
plicada que hi ha, amb zones 
molt altes, com Ricard Viñes, 
i molt baixes, com la del riu, 
està bé. A Reus, tenen un nu-
cli antic remodelat, però és 
pla; el de Lleida, no. 
El que no és accessible són els 
pobles.

A. V. 
Què els passa?

A. M.
El gran problema no el tenen 
les capitals, sinó els pobles de 
menys població. Tret de Ba-
laguer, les Borges Blanques, 
Solsona i la resta de capitals 
de comarca, les voreres són 
estretes, els locals no estan 
habilitats i no hi ha transport.

A. V. 
No hi ha transport habilitat?

A. M.
Per moure’t per Lleida tens 
l’autobús urbà, que és acces-
sible. Però si vols anar a un 
poble, no pots, perquè l’au-
tocar que hi va no és accessi-
ble. Si vols que ho sigui, hi ha 
un conveni amb les empreses 
d’autobusos, segons el qual 
has de trucar amb tres dies 
d’antelació. Els expliques el 
problema que tens i ells et di-
uen “d’acord” o que “no po-
den”. Ho incompleixen.

A. V. 
I amb tren?

A. M.
Amb tren és pitjor encara. Ha-
bitualment les estacions són 
accessibles, com Mollerus-
sa, Tàrrega, Cervera, Salou, 
Tremp o Lleida. El problema 
que tenim són els trens. Amb 
RENFE només podem anar a 
les quatre capitals de provín-
cia, a l’Aldea-Tortosa i, si es 
demana, a Vilanova i la Geltrú. 
Podem pujar i baixar del tren 
quan hi ha personal d’ajuda, 
que amb una grua ens ajuda.

A. V.
I amb els habitatges, teniu 
facilitats?

A. M. 
No gaires. Hem de viure en 
cases de familiars que ja s’han 
habilitat, perquè trobar un al-
tre habitatge accessible, tant 
de lloguer com de compra, és 
verdaderament difícil. Troba-
ràs alguna cosa, però buscant 
molt i amb sort. La llei obliga 
que hi hagi l’itinerari per po-
der ser accessible quan es ne-
cessiti, però no que ho sigui.  
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la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients
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vehicles, patents i marques
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Sota la  pell

La Maria Romero, en comunió amb el seu cos i 
amb el món. A la dreta, l’obra La crisi... del jo, 
o el que s’amaga sota la seva pell.
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Sota la  pell

surrealista
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La pau que desprèn la Maria 
contrasta amb el caos que tras-
pua la seva obra. És terapeuta 
ocupacional. I artista. De la com-
binació d’ambdues en sorgeix 
l’artteràpia, una eina per “acom-
panyar” els malalts mentals.

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

De debò que he provat d’evi-
tar-ho, però finalment hi he 
sucumbit. Durant dos inten-
sos matins, la Maria i jo hem 
conversat sobre tot i més i 
sobre res i menys per formar 
en els lectors una visió global 
de l’artteràpia, un mètode te-
rapèutic basat en l’expressió 
artística, especialment a tra-
vés de les arts visuals, desti-
nat a millorar l’estat psíquic i 
emocional del pacient. Però 
la Maria és inquieta i rebel. 
Les crítiques a l’Administració 
s’amunteguen les unes sobre 
les altres al llarg d’un discurs 
que m’embadaleix. Tot i això, 
m’oposo a fer-hi referència en 
el reportatge, ja que hom po-
dria pensar que es tracta d’un 
nou ardit de la meva persona 
destinat a criticar els de sem-
pre. “Entesos?”, pregunto. 
“Entesos”, respon. Dues ho-
res després, un xiulet molest 
m’avisa de l’entrada d’un nou 
correu electrònic a la meva 
safata; és la Maria, que m’es-
criu “amb la responsabilitat 
de transmetre’t i reflectir-te 
la necessitat d’aportar algu-
na crítica dintre de tota l’en-
trevista, de manera conscient 
i respectuosa, fent-nos eco 
de la realitat malalta amb 
l’objectiu de buscar-hi solu-
cions”. Així no és com havia 
de començar el reportatge, 
però així és com comença, 
amb unes paraules que ella 
necessitava expressar i jo, 
transmetre. I escriu: “Des-
prés de quinze anys treballant 
com a especialista en centres 
sanitaris públics i empreses 
públiques i privades tant a 
Catalunya i Espanya com a 
l’Argentina i Bolívia, i d’ha-
ver estudiat en universitats 
de mig món, he descobert 
que, malgrat l’existència de 
professionals molt ben pre-
parats i vocacionals i d’equips 
innovadors i extraordinaris, 
la majoria d’estratègies que 
marquen les institucions van 
en la línia de generar depen-
dències entre les persones i 
els professionals/recursos 
en detriment de l’efectivi-
tat de l’organització públi-
ca o privada, supeditant el 
poder econòmic a la per-
sona, generant recursos poc 
efectius, mediocres, en què 
l’objectiu del servei que es 

“L’art és l’inici 
d’un camí
on poder

treballar amb 
persones”

realitza és l’últim que verita-
blement es compleix, i l’humà 
queda dissolt. Com a conse-
qüència, es tapa el veritable 
potencial i les capacitats de 
superació de cada ésser; es 
perd la força de treball que 
té un bon equip; s’eternitza, 
amb aquest funcionament, 
l’avenç de les persones i de 
les seves comunitats. Es ge-
nera desigualtats socials, in-
justícies, barbàrie i la destruc-
ció del planeta. L’art i el seu 
ús terapèutic ajuden a veure 
el camí, la unicitat i el poten-
cial que habita a l’interior de 
cada ésser. Així, l’art és l’inici 
d’un camí on poder treballar 
amb persones, des d’un altre 
àmbit i des del moment que 
cada persona fa ús del poten-
cial que té, amb l’esperança 
de contribuir des de les arts a 
la meravellosa tasca de conèi-
xer-nos, acceptar-nos, com-
prendre’ns, gaudir traient el 
que alberga el nostre interior 
i compartint-ho amb els altres 
i amb el nostre entorn, per-
què aquest estat de coneixe-
ment, comprensió i autocura 
és el camí per a la salut física 
i mental de les persones i les 
seves societats”. Així no és 
com havia de començar el re-
portatge, però així és com ha 
començat.
De la mateixa manera que la 
meva introducció en l’artterà-
pia no havia de tenir aquest 
inici, tampoc no tindrà el final 
corresponent a causa de l’es-
càs marge que resta per es-
criure. Tot i això, espero tenir 
prou espai per explicar que la 
Maria Ribera és diplomada i 
graduada en Teràpia Ocupa-
cional i tècnica especialista 
en dansa integral, passió que 
pretén convertir en ofici a tra-
vés de la dansateràpia, una al-
tra eina per “acompanyar” els 
malalts mentals al llarg d’un 
procés que “els debilita, a ells 
i al seu entorn”.
També espero tenir prou es-
pai per explicar que artística-
ment s’ha format a Bèlgica, 
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A dalt, la Maria treballant amb els adolescents ingressats a la URPI de l’Hospital Santa Maria de Lleida. 
A baix, el mural que van pintar en una de les parets de la unitat.

Alemanya, Bolívia, l’Argenti-
na, França i Itàlia. A Espanya, 
poc; a Catalunya, menys, i a 
Lleida, gens. A Lleida, l’any 
2008, va protagonitzar l’en-
terrament simbòlic de l’art, 
una marxa que tenia com a fi-
nalitat denunciar el trasllat de 
l’Escola Municipal de Belles 
Arts (EMBA) a una nova ubi-
cació, el consegüent abando-
nament de l’edifici del Roser 
i la transformació de l’actual 
escola en un centre enfocat al 

disseny, en detriment de les 
arts tradicionals.
I espero tenir prou espai per 
explicar que professional-
ment s’ha format a la Uni-
versitat Nacional de Mar del 
Plata, a la Universitat de Quil-
mes i a la Universitat de Bue-
nos Aires. A Espanya, poc, i a 
Catalunya i a Lleida, menys. A 
Lleida ha estat tècnica de gè-
nere a la Regidoria de Drets 
Civils, Immigració i Coopera-
ció de la Paeria i especialista 

en teràpies creatives a les uni-
tats d’Aguts, Subaguts, URPI 
i Salut Mental de l’Hospital 
Santa Maria de Lleida. “A la 
Regidoria hi ha un equipàs 
de professionals  que treba-
lla amb les últimes tècniques 
de teràpia ocupacional exis-
tents”, m’explica (a mi) men-
tre intenta explicar-se (a ella 
mateixa) per què ho va deixar. 
“A l’Hospital Santa Maria em 
vaig   sentir  molt   útil  acom-
panyant pacients de la URPI, la 

unitat on hi ha els malalts més 
joves i, alhora, més greus”, 
recorda davant d’una panta-
lla d’ordinador en què es pot 
veure el mural d’un paisatge 
de verds i blaus. “En aques-
ta unitat vaig trobar-m’hi una 
desena d’adolescents tancats 
en un espai de poc més de 25 
m2 i ni una sola finestra”, em 
detalla. En definitiva, l’excusa 
perfecta per recórrer a l’art-
teràpia: “Els vaig proposar 
de pintar un mural a la paret 
per tal que poguessin sortir 
d’aquelles quatre parets gro-
guenques. El de menys era 
el resultat final; allò que real-
ment importava era que tots 
es posessin d’acord a pintar 
el mateix”. I van acordar pin-
tar un prat per córrer, jugar, 
saltar i riure com adolescents 
sense cap més preocupa-
ció que l’examen de l’ende-
mà. L’artteràpia consisteix a 
buscar una sortida, a dibui-
xar una finestra per escapar 
d’una cambra fosca i petita, 
a pintar un paisatge on cos i 
ment puguin combregar amb 
la naturalesa. La teràpia i l’art 
no guareixen, però ajuden. 
Cos i ànima s’escapen volant 
per aquesta finestra cap a un 
món millor que el que veuen 

els nostres ulls. Perquè aquest 
món l’hem creat nosaltres.
A més, espero tenir prou es-
pai per explicar que l’art de 
la Maria explora les seves 
profunditats personals i pro-
fessionals fins a límits tan in-
hòspits que només s’hi pot 
accedir a través del surrealis-
me. La crisi... del jo és una de 
les seves últimes obres. I una 
de les més premiades. Com-
plexa i torbadora, una orgia 
d’humans deshumanitzats es 
mesclen sense cap fil conduc-
tor en una pintura en blanc i 
negre, de traç ferm i que pren 
tot el sentit d’un món sense 
sentit. No és una obra fàcil. 
Però quan ha resultat fàcil en-
trar dins d’algú i remoure les 
seves entranyes amb passió 
i sense compassió? La Maria 
usa l’art per buidar-se, com 
qui buida la galleda de l’aigua 
bruta amb què hem netejat el 
terra. I el surrealisme és el mo-
viment artístic que necessita 
per dur a terme aquest bui-
datge espiritual. Tanmateix, la 
Maria usa l’art perquè els seus 
pacients es buidin, com qui 
buida unes butxaques plenes 
de sorra després d’una pas-
sejada nocturna per la platja 
amb la persona estimada. I el 
moviment artístic que neces-
sitem per dur a terme aquest 
buidatge espiritual depèn 
únicament de nosaltres.
Finalment, espero tenir prou 
espai per explicar que així no 
era com havia d’acabar un re-
portatge que no havia de co-
mençar de la manera que ho 
ha fet. Però potser tot això té 
una explicació. De fet, la Ma-
ria comença a pintar sense sa-
ber en què acabaran aquelles 
pinzellades grotesques. I jo 
començo a escriure sense sa-
ber on em duran les paraules 
grandiloqüents que empro. 
“Quan naixem, ningú no ens 
diu quan morirem”, afirma la 
Maria. “I quan morim, ningú 
no ens diu si tornarem a néi-
xer”, la reafirmo. Segons la 
Maria, “a una persona amb 
alguna malaltia mental, po-
dem donar-li medicaments o 
opcions. Jo trio la segona, i 
ho faig intentant que el pin-
zell esdevingui el mitjà per 
plasmar la infinitat d’opcions 
que s’obren davant nostre”.
No esperava tenir prou es-
pai per explicar-ho tot. Final-
ment, però, me n’ha sobrat. 
És surrealista...
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Generalment, bevem 
aigua perquè tenim set.  
Però mai ningú no beu 

vi perquè estigui 
assedegat. 

De la mateixa manera 
que no llegim un llibre 

per necessitat, sinó per 
plaer. El vi és un 

element indispensable 
de la nova gastronomia, 

i res millor que un 
enòleg i dos 

sommeliers per 
culturalitzar-nos.
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cultura
La

delvi
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Gregori
Albareda

“Els vins de Lleida 
encara han de trobar 
una unitat i la seva 
pròpia identitat.”

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Parlar de Lleida és parlar de 
vi. I és que el vi de Lleida té 
l’origen en una tradició llar-
ga i ancestral. Encara que els 
primers indicis del conreu de 
raïm daten de l’època ibera, 
són els romans els qui intro-
dueixen el conreu de la vinya, 
que arribarà a la seva màxima 
esplendor durant el segle XIX, 
amb gairebé 120.000 hectà-
rees de vinyes i una vocació 
exportadora que, malaurada-
ment, es veurà truncada per 
la plaga de fil·loxera proce-
dent de l’Amèrica del Nord 
que va assolar Europa i que 
entre 1895 i 1909 va reduir la 
plantació lleidatana a 15.000 
hectàrees. De fet, alguns agri-
cultors van optar per importar 
empelts de Califòrnia, que no 
patien els atacs de fil·loxera, 
per continuar vinificant, però 

.
El Gregori 

assegura que 
beure vi ha 

de ser un 
divertiment

.
Segons 

l’Adrià, fer 
vi és fer un 

producte de 
divertiment

.
Pel Toni, 

menjar amb 
vi hauria de 

ser un
divertiment

.

la majoria va adaptar les se-
ves terres a altres conreus, la 
qual cosa ha donat peu a la 
varietat agrícola que existeix 
a Ponent.
Actualment, els nostres pro-
ductors de vi elaboren els 
seus vins a l’empara i sota la 
certificació de la Denomina-
ció d’Origen (DO) Costers del 
Segre, dividida en set subzo-
nes: Artesa de Segre, l’Urgell, 
les Garrigues, el Pallars Jussà, 
Raimat, el Segrià i les valls de 
Riucorb. Per les diferències 
climàtiques i calcàries de les 
zones s’explica la poca unitat 
d’aquesta DO, que, segons 
Gregori Albareda, sommelier 
de Vinicia, botiga especialit-
zada en vins a Lleida, “hauria 
de buscar una personalitat 
pròpia i forta per tal de faci-
litar-nos la feina a l’hora d’ex-
portar-los”. A diferència de 
la Denominació d’Origen de 
Qualitat (DOQ) Priorat, que 
engloba uns vins molt sòlids, 
molt marcats, amb preferèn-
cia pels negres, amb unes 
varietats entre les quals des-
taquen la carinyena i la gar-
natxa com a autòctones, la 
DO Costers del Segre esdevé 
un poti-poti de diverses vari-
etats sense cap fil  conductor. 
Tot i això, “es produeixen vins 
d’una gran qualitat a les nos-
tres terres. Pensa que a Lleida 
tenim una gran tradició vitivi-
nícola, només cal posar fil a 
l’agulla”, ens assegura amb 
rotunditat el Gregori.
De fet, els vins amb DO Cos-
ters del Segre es convertei-
xen en uns dels més dema-
nats a la botiga del Gregori. 
Em pregunto –i li ho pregun-
to– si es tracta d’un tema qua-
litatiu o patriòtic. El Gregori 
ens respon després de riure 
una bona estona: “Resulta 
evident que els temps que 
vivim marquen l’esdevenir de 
determinats vins. Són moltes 
les persones que entren a la 
botiga que no volen ni sen-
tir a parlar d’un Rioja”. Tot i 
això, el Gregori explica que 
aquests clients no són la ma-
joria, ja que “a cada persona 
no li correspon un vi, com a 
cadascú de nosaltres tampoc 
no ens correspon un sol llibre, 
al llarg de la vida en podem 
arribar a llegir moltíssims i de 
gèneres diversos”. 
El Marc Pérez, copropietari i 
enòleg d’una de les marques 
de vi més joves del Priorat, 
Les Cousins, coincideix amb 
el Gregori quan afirma que 
“em diverteixo llegint un lli-
bre sol, però també em diver-
teixo, d’una altra manera, be-
vent un bon vi acompanyat. 

El vi és cultura, i la cultura es 
pot consumir en soledat o en 
companyia. En aquest cas, 
millor amb algú”. Tanmateix, 
aquesta no és l’única coinci-
dència amb el Gregori: “No 
em preguntis com són els vins 
de Costers del Segre perquè 
no sabré què respondre. Tots 
són diferents, i aquesta man-
ca d’unitat en despersonalitza 
els vins”. Pel Marc, però, el 
problema principal de Lleida 
és la poca presència d’enò-
legs joves “amb idees noves 
i fresques, que experimentin 
amb les diferents varietats de 
vi, tal com fem nosaltres. Tinc 
la sensació que Lleida disposa 
d’una gran xarxa empresarial 
que domina el mercat vitiviní-
cola, la qual cosa no deixa lloc 
a les provatures per part dels 
més joves”.
El Marc i l’Adrià Pérez són dos 
cosins de la mateixa edat que 
han treballat des de joves en 
les finques i els cellers de la fa-
mília (Mas Martinet i Cims de 
Porrera). Van decidir viatjar i 
treballar durant una tempora-
da en diverses parts del món, 
però potser el país que més 
els ha marcat i on han viscut  
més temps ha estat França 
(Bordeaux i Côtes du Rhone), 
d’aquí el nom del seu projecte 
i dels seus vins, Les Cousins, i 
un disseny d’etiquetes que 
recorda antics cartells france-
sos. Actualment, compaginen 
el seu treball als cellers famili-
ars amb altres projectes com-
partits amb més amics: Celler 
La Muntanya (Alacant), Amics 
del Gobe (DO Montsant) i, 
des de 2007, Les Cousins 
Marc & Adrià, el seu projecte 
més íntim i personal.
Les Cousins Marc & Adrià 
està situat al poble de Porrera 
(DOQ Priorat). El Priorat és, 
per al Marc i l’Adrià, una terra 
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Marc
Pérez

“A Lleida cal més pre-
sència d’enòlegs jo-
ves amb idees noves i 
fresques.”

Toni
Lara

“El vi ens retorna als 
nostres orígens, que 
en el cas de Lleida es-
tan lligats al camp.”

Marc Pérez, 
copropietari i 
enòleg de Les 
Cousins, amb 
DOQ Priorat, va 
realitzar un tast 
dels seus vins a 
Vinicia, botiga 
dirigida pel som-
melier Gregori 
Albareda.
Fotos: Laia Dol-
cet

que coneixen, que entenen 
i amb la qual s’identifiquen. 
El lloc on van començar les 
seves primeres experiències 
en el món del vi, on han cres-
cut junts i on actualment han 
decidit establir el seu lloc ha-
bitual de residència i treball. 
Durant anys van tenir la inqui-
etud de crear un vi una mica 
més personal, de “començar 
quelcom nou des de zero”, i 
amb aquest objectiu van in-
tentar recuperar alguna finca 
de vinya vella a Porrera, “per 
experimentar i provar dife-

rents tipus de vinificacions”. 
Tot i això, no va ser fins a 2007, 
que els va sorgir l’oportunitat 
de comprar uns 12.500 quilos 
de raïm a diversos viticultors 
de Porrera, quan el seu pro-
jecte va començar a agafar 
forma. Així va néixer l’actual 
Sagesse 2007. L’any següent, 
el 2008, van poder comprar 
més raïm, que van aconse-
guir transformar en un vi més 
econòmic i atractiu per a una 
gran part de consumidors: 
L’Inconscient 2008. L’Antago-
nique 2012, un vi blanc amb 
criança, és la seva darrera cre-
ació.
Un tast de vins a Vinicia, a 
base del Cims de Porrera, 
el Sagesse, L’Inconscient i 
L’Antagonique, esdevé una 
demostració per al paladar 
d’allò que el Marc ens havia 
suggerit: ”Personalitats mar-
cades de quatre vins molt 
diferents que sorgeixen del 
mateix celler però de mans 
d’enòlegs amb diverses ma-
neres de treballar. Si vas a una 
biblioteca o a una llibreria, no 
esperes trobar-hi tots els lli-
bres del mateix gènere, del 
mateix autor... Els llibres són 
cultura; el vi, també”.
“Beure vi és compartir una 
ampolla, i això és el que fem 
aquí, beure i compartir”, afir-
ma el Gregori, que té molt 
clar que la varietat és la clau 
de l’èxit en qualsevol DO: 
“Tingues en compte que la 
gent jove és infidel per natu-
ralesa, també pel que fa al vi, 
i això ens obliga a oferir-los 
sempre coses diferents”.
Comença el tast i tots col-
loquen el nas dins de les res-
pectives copes. Forma part 
del ritual del vi, com olorar un 
llibre tot just acabat d’adqui-
rir en una llibreria de confian-
ça. “Primer va l’olfacte i des-
prés ve el paladar; és l’ordre 
correcte”, ens explica el Toni 
Lara, propietari i sommelier 
del restaurant L’Estel de la 
Mercè, justament el lloc ele-
git pel Gregori per celebrar 
que acaba de rebre el certi-
ficat que li atorga el títol de 
sommelier. I és que la forma-
ció esdevé imprescindible a 
l’hora d’aconsellar sobre la 
idoneïtat d’un vi o d’un altre. 
Són els sommeliers uns bibli-
otecaris del vi?
El Toni va ser escollit Millor 
Sommelier de Catalunya en 
el concurs que es va cele-
brar l’any 2013 al Palau de 
Congressos la Llotja de Llei-
da i que va aplegar els vint 
millors sommeliers catalans. 
A la final, Lara es va imposar 
als altres dos finalistes, Josep 

Pelegrí, del Joviat de Manre-
sa, i Pilar Cavero, del Celler 
de Can Roca. Aquest guardó, 
però, no l’ha canviat en abso-
lut. Ell continua vivint amb i 
pel vi i, sobretot, per la gas-
tronomia, indissolublement 
units. “Cada plat té els seus 
matisos, des de la tempera-
tura de cocció fins a la tex-
tura de la salsa. Els vins que 
recomanem s’han d’adaptar 
a aquests plats per formar un 
tot que, al seu torn, és l’es-
sència del que coneixem com 
la nova cuina o la nova gas-
tronomia. El menjar no s’en-
tén sense el vi, i a la inversa. 
Això és el que intento apli-
car al restaurant”, argumen-
ta el Toni. El Gregori hi està 
d’acord: “El vi és divertiment. 
Clar que bevem perquè tenim 
set i mengem perquè tenim 
gana, però quan prioritzem la 
diversió de fer-ho per damunt 
de la necessitat, aleshores de 
la unió del vi i el menjar en re-
sulta la combinació perfecta, 
és a dir, la gastronomia”.
En aquest sentit, tant al Toni 
com al Gregori els agrada sa-
ber els plats que integraran 
un àpat abans de recomanar 
un determinat vi. Mentre el 
Gregori pregunta als seus cli-
ents què menjaran per saber 
què han de beure, el Toni pot 
arribar a recomanar un plat de 
la carta en funció del vi que 
als clients els vingui de gust 
tastar. “Si has de dinar ràpid 
i corrents, perquè tens pres-
sa, no et molestaré pas, però 
si el que vols es deixar-te en-
dur per un dinar plàcid i har-
moniós, et recomanaré aquell 
vi que consideri més adient”,  
ens explica el sommelier de 
L’Estel de la Mercè
“I quin és el vi que recoma-
naríeu a algú que es comprés 
aquest número de 7accents 
i el volgués llegir i rellegir 
tranquil·lament, amb una 
copa de vi a la mà?”, els pre-
gunto. “Sens dubte, un bon 
cava”, em responen a l’uní-
son. “El cava és l’espurna 
de la vida, no la Coca-Cola. 
I aquest setmanari el feu 
gent jove, efervescent, com 
el cava”, ens argumenta el 
Gregori. I hi afegeix: “Jo ho 
faria abans de dinar, com un 
aperitiu, abans del plat fort”. 
“Quin és el plat fort?”, li pre-
gunto. “Bon dinar, bon vi, 
bon llibre...”, ens contesta 
esmerçant-se a vocalitzar ca-
dascuna de les paraules. Si hi 
ha cultura de primera i cultura 
de segona, queda clar que el 
vi forma part del primer grup.



DIVENDRES 21 de NOVEMBRE DE 201418



DIVENDRES 21 de NOVEMBRE DE 2014 19

Un 
Mundial,

un
somni
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Fer realitat 
un somni 
és el que 
tots volem, i 
Guerrero 
Competició 
ho ha 
aconseguit 
estant al 
ral·li 
mundialista 
de Catalunya

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

En aquesta vida no hi ha res 
més satisfactori que com-
plir somnis. N’hi ha de més 
fàcils d’assolir i d’altres de 
més complicats, però tots 
en tenim. Però això, quan es 
presenta l’oportunitat, s’ha 
d’aprofitar. Així s’ho va plan-
tejar l’equip lleidatà Guerrero 
Competició, amb el pilot llei-
datà Joel Guerrero al capda-
vant, a l’hora de participar en 
la darrera edició celebrada del 
Rally RACC Catalunya - Costa 
Daurada. Era la primera vega-
da que els ilerdencs participa-
ven en una prova del Mundial. 
“Per a tots nosaltres era un 
somni, una meta que teníem”, 
manifesta el Joel Guerrero (pi-
lot, 26 anys). En aquest sentit, 
l’Eduard Goixart (mecànic, 25 
anys) apunta que “és diferent 
a tot”, mentre que el Xavier 
Carulla (copilot, 31 anys) in-
dica que “és una experiència 
única. És el graó més alt al qual 
hem arribat, perquè a partir 
d’aquí ja no hi ha res”. Se sol 
dir que els resultats queden 
apartats quan gaudeixes del 

que fas, en una experiència 
única, i més si qui t’acompa-
nya són els teus amics. I es 
que Guerrero Competició és 
més que un equip, és una fa-
mília.
En nombroses ocasions, tal 
com recorda el Marc Manresa 
(mecànic, 27 anys), la presèn-
cia dels lleidatans a la prova 
catalana havia estat com a 
controladors de tram, però 
“d’estar-hi treballant a córrer 
hi ha una diferència abismal”.
Ara bé, arribar a la cita mun-
dialista com a formació no va 
ser fàcil, ja que va caldre tocar 
de peus a terra. La idea sem-
pre l’havien tingut present, 
però un cop superats amb 
molt bona nota el Campionat 
de Catalunya i el d’Espanya es 
va decidir donar un pas més. 
“La gent des de fora 
ho pot veure d’una 
manera, però un 
cop ets a dins, 
si vols arribar 
a l’objectiu 
marcat, es 
r e q u e r e i x 
molt de tre-
ball i esforç”, 
explica el Joel 
Guerrero, que 
apunta que “po-

der fer una prova així reque-
reix un suport econòmic molt 
fort, perquè tot es multiplica 
en relació amb altres cites”. 
De fet, hi ha un punt en el 
qual és més dura la feina d’or-
ganització que el treball a fer 
un cop allà.
Així, la recerca de patrocina-
dors és la tasca més difícil. 
“Avui el patrocini funciona 
perquè qui et coneix i et vol 
donar diners per córrer ho fa 
perquè hi té un compromís”, 
explica el Joel Guerrero. 
Aquestes paraules es veuen 
matisades per les del Guillem 
Pach (mecànic, 27 anys), que 
diu que  “abans hi havia més 
suport als pilots, però amb la 
crisi ha canviat. I és un esport 
en el qual depens molt dels 

patrocinadors que hi ha”.

La feina és pri-
oritària

Cap dels 
integrants 
de Guer-
rero Com-
petició no 
es dedica 

exclusiva-
ment a la 

competició. 
Tots tenen les 

El dur treball 
durant mesos 

té els seus 
fruits quan 

arriba la prova

seves respectives feines. “Ca-
dascú té la seva feina i s’or-
ganitza com pot. A la cita del 
Mundial vam arribar-hi el dia 
que podíem. Ho fas el millor 
possible per estar-hi el màxim 
de temps, per tal de fer tot el 
que es pot i més”, comenta 
Sergi Sanmartín (mecànic, 25 
anys), el qual precisament no 
va poder estar amb els seus 
amics per qüestions de treball. 
“Veure com marxa el cotxe en 
què has treballat i no poder 
anar-hi és dur.” Tampoc no hi 
va participar el Xavier Carulla, 
“perquè no podia tenir festa 
tota la setmana”, la qual cosa 
va obligar a buscar un substi-
tut com a copilot, el Xevi Mo-
reno. “És l’única vegada que 
el Xavier no ha estat al meu 
costat, i va ser una llàstima”, 
comenta el Joel Guerrero.
De fet, són moltes hores de 
preparació, encara que en-
trenar en ral·lis és difícil, ja 
que “ser un pilot ràpid només 
s’aconsegueix fent moltes 
proves. Pots anar a circuits, 
però no hi té res a veure”, 
diu el Joel Guerrero. I el Ge-
rard Abella (mecànic, 27 anys) 
hi afegeix que “si haguéssim 
de preparar-ho en camins su-
posaria un cost afegit, ja que 
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Els resultats 
passen a un 
segon terme 
gràcies a la 

il·lusió

El pilot ilerdenc Joel Guerrero va ser capaç, en 
la seva primera participació en el Rally RACC 
Catalunya - Costa Daurada, de plantar cara a 
pilots amb una llarga trajectòria en el Mundi-
al, amb els seus mecànics de confiança al seu 
costat.
Fotos: Francesc Pino / Sara Lluvia / GC

aquells per on passes s’han 
d’arreglar després, a més 
que cal tenir tots els permisos 
necessaris”. Aquesta és una 
diferència respecte als grans 
equips mundialistes, que po-
den destinar 10.000 euros per 
un dia d’entrenaments.
Però diuen que la il·lusió tam-
bé mou muntanyes. I, després 
de picar a moltes portes, va 
arribar el dia clau, el de la 
sortida. “El primer dia cos-
ta d’assimilar, perquè passes 
d’anar-hi passejant a poder 
entrar-hi”, argumenta Goi-
xart. Tot i així, el Joel admet 
que “sempre ha estat així, 
perquè quan vèiem una com-
petició més gran ens queia 
la bava, i un cop a dins, es 
veu diferent”. “Un cop a dins 
t’adones que és un ral·li més”, 
apunta Abella.
El motor es posa en marxa. 
Aquí hi ha dos punts de vis-
ta: el del pilot i el copilot i el 
dels mecànics. “Des de dins 
del cotxe ho vius tot molt rà-
pid, però gaudeixes, sobretot 
quan veus que l’esforç que 
hi hagut darrere té els seus 
fruits i els trams estan anant 
bé”, explica el Joel Guerrero. 
A l’altra cara de la moneda, 
els companys manifesten que 
“es tenen nervis, veient els 
temps i estant als trams. Quan 

Pressupost per al Rally Racc Catalunya

Concepte Cost Unitat Total

Lloguer vehicle de competició 8.000 1 8.000

Assegurança 2.500 1 2.500

Copilot 1.500 1 1.500

Franquícia de l’assegurança 5.000 1 5.000

Equip tècnic de mecànics 500 3 1.500

Llicència pilot, copilot i equip FIA 1.120 3 1.120

Benzina etanol 800 1 800

Pneumàtics d’asfalt 240 14 3.360

Pneumàtics de terra 220 8 1.760

Inscripció del ral·li del Campionat del Món 2.100 1 2.100

Inscripció de reconeixements 1.000 1 1.000

Allotjament, dietes i càtering 2.500 5 dies 2.500

Entrenaments privats, test i preparació tècnica 1.500 1 1.500

Retulació del vehicle, publicitat i màrqueting 2.500 1 2.500

Total   35.140

Joel Guerrero
El lleidatà Joel Guerrero s’ha con-
vertit en un dels pilots de referència 
a Espanya amb només 26 anys. 
La seva destresa ha fet que molts 
diguin que té un do.
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Joel Guerrero i 
Marc Màrquez, dos 

genis lleidatans
La propera cita de Guerrero Competició són les quatre hores de 
Resistència d’Autocròs de Lleida, que es durà a terme el 6 i 7 de de-
sembre. L’any passat, Joel Guerrero va tenir un company d’equip de 
luxe, l’actual bicampió del món de MotoGP, Marc Màrquez. L’equip 
recorda com el cerverí va anar a rodar un espot publicitari a Lleida 
i van parlar amb ell per veure si li interessava fer una cursa d’auto-
cròs. Arran d’això, va començar tot un llarg procés d’uns vuit me-
sos de contactes i parlar amb gent per tal que el pilot de motos 

estigués amb el Joel, amb qui ja havia coincidit en alguna 
gala. “La setmana abans de córrer van tancar el tracte. 

Ell també va veure que no érem amateurs, sinó que 
pilotàvem. En un principi no imaginàvem que fos 

possible i vas ser un dur muntatge perquè 
sortís tot perfecte”, recorden Guer-

rero i Abella.

es trenca alguna cosa del cot-
xe són moments crítics, però 
hem après a gestionar-ho, 
malgrat la limitació de temps. 
És important mantenir la cal-
ma, perquè si es fa amb pres-
sa pot haver-hi accidents que 
es poden evitar si es pensen 
les coses dos cops”, apunten 
Carulla i Abella. A més, es 
dóna el cas que el Joel Guer-
rero és mecànic de professió, 
“però va arribar un moment, 
sobretot quan vam entrar en 
el Nacional, que vaig haver 
de deixar de preocupar-me 
per l’aspecte mecànic i vaig 
deixar fer a la resta, per es-
tar tranquil, gràcies també als 
meus companys”.
Tot i així, el pilot comenta que, 
“sent una prova del Mundial, 
ens ho vam preparar a consci-
ència i hi vam arribar amb els 
deures fets, sense que res no 
se’ns escapés”. I, en l’aspec-
te esportiu, admet que “si el 
pilot és el 50% d’important 
perquè la cursa surti bé si el 
cotxe està en perfectes con-
dicions, la resta és el copilot, i 
això hi ha gent que no ho va-
lora”, comenta el Joel Guer-
rero, mirant Carulla.
A més, el 
supor t 
de

l’afició també és fonamental. 
“Hi ha vegades que et ve a 
veure gent que segueix la 
teva evolució i coneix la teva 
trajectòria. En el Mundial va 
ser un extrem, perquè ens va 
venir a veure persones que no 
coneixíem. És un recompensa 
a la feina ben feta”, diu Guer-
rero, agraït amb l’afició que 
es desplaça a veure’l en acció.

Un equip, una família
Fa molts anys que estan junts, 
donant suport al Joel Guerre-
ro. Tots són indispensables en 
l’equip, i l’organització arriba 
amb el treball, l’experiència 
i la confiança. Aquesta amis-
tat ha estat clau en tots els 
èxits aconseguits. “Passem 
moltes hores junts i tots som 
iguals. És una passió que tots 
tenim cap a una cosa sacrifi-
cada. El millor: som una colla 
d’amics”, explica Pach. Per 
això, com a recompensa, la 
cita mundialista va ser un pre-
mi per als mecànics, “perquè 
tot l’any han estat amb mi. 
Són de confiança i si algú em 
toca el cotxe i no són ells estic 
més pendent de tot”.
També s’ha de destacar que 
les famílies ho veuen com una 

cosa normal, ja que, com diu 
Carulla mentre els seus 

amics riuen, “les nos-
tres parelles ens han 
conegut quan ja està-
vem en aquest món”.
Precisament, qui té 
un pes molt important 
dins de l’equip i està 

sempre a l’ombra és el 
Miquel Guerrero, germà 

del Joel. Amb 31 anys, s’ha 

convertit en el coordinador i 
el community manager. “Si 
no fos per ell no hauria fet 
ni la meitat del que he fet”, 
diu el Joel, mentre que la res-
ta de la formació ressalta el 
gran treball que du a terme. 
Precisament, el Miquel es treu 
importància en dir que “els 
membres de l’equip ho fem 
de manera desinteressada, la 
qual cosa demostra que som 
amics de veritat. Vèiem que 
el Joel tenia un do, i volíem 
saber si estàvem al nivell de 
la resta. Sabem que som rà-
pids i que podem ser-hi. Les 
impressions són positives”.

Tocar de peus a terra
Un cop tot acaba, la sensació 
que queda al cos “és brutal i 
tornaries a començar, malgrat 
haver passat una setmana fora 
de casa”, expressa Abella. O, 
com diu Manresa, “és dur, ja 
que dorms poc, potser quatre 
hores, perquè en el Mundial 
comences molt d’hora i aca-
bes molt tard”.
Però, d’altra banda, s’ha de 
ser realista i “tocar de peus a 
terra”. “Això és molt ambici-
ós. Has de tenir el cap força 
fred i analitzar-ho tot, fins on 
pots arribar, i valorar si surt 
a compte o no”, assenyala el 
Joel Guerrero. A més, el Mi-
quel argumenta que “el meu 
germà hi dedica moltes hores; 
gairebé no té vida social, però 
els diners són clau, perquè és 
un passatemps molt car, i sort 
que té el taller”.
Per tornar a anar a una cita 
mundialista, l’únic que cal 
“són diners. El problema sem-
pre és econòmic, perquè les 
ganes hi són. A més, la il·lusió 
és fer el Mundial, i fer-lo su-
posaria deixar-ho tot”, indica 
el Joel Guerrero, i hi afegeix 
que “hem d’acabar l’any, va-
lorar i veure el pressupost del 
proper, i a partir d’aquí estu-
diarem on podem arribar”. 
Per això, apunta amb duresa 
que “fa enveja veure un pilot 
que abans no era bo, però 
que a base de diners darrere 
s’ha fet bo. Sap greu que això 
succeeixi, perquè hi ha molta 
gent del planter que es que-
da fora per aquesta qüestió”. 
També es mostra crític amb la 
Federació Espanyola d’Auto-
mobilisme, que, a diferència 
de la francesa, no dóna tant 
suport a les joves promeses 
dels ral·lis. I fa aquesta refle-
xió, ben realista: “Si no tens 
diners, mai no arribaràs al teu 
límit; el teu punt màxim serà 
fins allà on tu puguis pagar”.

Els diners són 
la principal 

preocupació 
per tornar al 

Mundial

Pressupost Copa Suzuki Swift

Concepte Cost Unitat Total

Amortització anual Suzuki Swift Sport - - 6.000

Llicència pilot, copilot, assistència, 

escuderia - - 1.180

Inscripció ral·li Campionat d’Espanya 600 7 4.200

GPS lloguer obligatori 150 7 1.050

Equipament pilot i copilot 980 2 1.960

Equipament mecànics i components - - 1.500

Retolació vehicle, publicitat i màrqueting - - 2.000

Entrenaments privats i ral·lis pretemporada - - 2.500

Cost de cada ral·li, desplaçaments, 

carburants, allotjaments, dietes peatges:   

Rally de Guimaraes (Portugal) - - 2.158
Rally Rias Baixas - - 2.058
Rally Ourense Vodafone - - 1.956
Rally de Ferrol - - 1.974
Rally Sierra Morena - - 1.892
Rally Villa de Llanes - - 1.795
Rally Comunidad de Madrid - - 1.622
Pneumàtic sec 250 65 16.250

Pneumàtic mullat 250 18 4.500

Revisió vehicle després de cada ral·li 500 7 3.500

Assegurança competició Suzuki 1.050 7   7.350

Inscripció Copa Suzuki - - 2.500

Previsió reparació en cas d’accident - - 5.000

Total   72.945
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Cantautor folk contemporani, 
descriu el que passa a 
altres persones en relació amb 
el que vivim dia a dia, com un 
observador i cronista de la realitat.

Els concerts de Xavier Baró són una 
experiència única, en què el lleidatà és 
molt a prop del públic i la gent es con-
verteix en una peça clau del moment 
que està vivint, de manera que s’allu-

nya dels espais multitudinaris.
Foto: Cafè Univers
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Xavier
Baró

Crític, 
analista 
i realista 
amb la 
situació 
que vivim, 
el lleidatà 
és una 
de les 
veus de 
referents a 
Catalunya.  

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Vull conèixer el món de la mú-
sica, però des d’un punt de 
vista més crític, lluny de les 
veus que s’han fet sentir grà-
cies als concerts multitudina-
ris. Per aquesta raó contacto 
amb Xavier Baró, que, a Allau 
d’estrelles solitàries, dóna 
veu a històries del carrer. Els 
seus coneixements fan que 
comencem parlant del seu 
nou disc i que acabem xerrant 
de la salut de la música. 

ÒSCAR BUETAS
Tens nou disc, Allau d’es-
trelles solitàries. Quines di-
ferències es trobarà la gent 
respecte als treballs que has 
realitzat anteriorment?

XAVIER BARÓ
Hi ha moltes diferències, per-
què aquest és un disc que té 
una temàtica bastant concre-
ta. De fet, és un treball rea-
lista, sobretot pel que fa a la 
guerra que hi ha declarada 
entre  les persones i el gran 
poder polític i econòmic. Són 
cançons que parteixen d’ex-

La música és 
poderosa i 

no s’hi 
posarà fi

La cançó s’ha 
convertit en 
un producte 

comercial

periències personals de gent 
que he conegut, que m’he 
trobat i he observat. És una 
temàtica més tancada i con-
ceptual.

Ò. B.
Feia falta un treball d’aques-
tes característiques?

X. B.
Crec que sí. En els últims 
anys, amb tot el que passa, 
veiem agressions a persones 
que han perdut el que tenien 
i s’han sentit estafades i sense 
protecció per part de l’Estat. 
I no s’han alçat veus que ho 
hagin denunciat ni s’han fet 
cançons sobre aquest tema. 
Som davant d’un tema que 
sempre ha estat present en 
la cançó popular i tradicional, 
ja que aquesta s’ha nodrit del 
que passa al poble i d’histò-
ries personals i quotidianes, 
a més de donar veu als més 
dèbils, als qui no tenen accés 
als mitjans de comunicació i, 
a priori, no tenen la possibili-
tat de canviar res. Per aquesta 
raó, com a músic popular que 
sóc i compositor, creia que 
havia de fer-hi alguna cosa. 

Ò. B.
A més, en aquest disc tu 
parles en tercera persona, 
un fet que serveix per re-
flectir el que succeeix a al-
tres persones...

X. B.
Vaig agafar la veu d’altres 

persones i, per això, és el disc 
més folk que he fet, perquè 
és un treball en què jo només 
sóc un observador i un cronis-
ta de la realitat. 

Ò. B.
Allau d’estrelles solitàries 
l’has gravat pràcticament 
sol i en directe, amb un 
únic micròfon per a la veu 
i tocant tu mateix diversos 
instruments, com la guitarra 
acústica, el llaüt i el kazoo, 
entre d’altres. Tot i això, 
has gaudit d’alguna petita 
col·laboració. Què et va fer 
prendre aquesta decisió?

X. B.
Havia de ser un disc imme-
diat, pràcticament agafant el 
micròfon i la guitarra per can-
tar amb urgència sobre el que 
passava. El que no volia fer 
era estar-me sis mesos a l’es-
tudi, elaborant un disc en un 
moment molt transcendent. 
També és un manera que no 
hi hagi interferències i de 
conservar l’esperit folk, 
en el qual existia no-
més un cantant i 
una guitarra.

Ò. B.
Com sorgeix 
aquest disc?

X. B.
Tot va sorgir 
quan, fa un parell 
d’anys, gent que 
estava lligada al movi-

ment 15-M de Madrid va fer 
un disc per recollir fons amb 
determinats artistes. Em van 
demanar una cançó que trac-
tés dels desnonaments i de la 
crisi econòmica vista des del 
costat dels dèbils. A partir 
d’aquí vaig pensar que havia 
de fer un disc centrat en això.

Ò. B.
Aquest disc t’ha marcat de 
tal manera que potser el 
proper serà així?

X. B.
He de reconèixer que un tre-
ball no m’ha marcat mai. Els 
meus discos són treballs in-
dependents, que responen 
a un determinat moment 
creatiu en el qual m’hi poso 
i l’exploro. Però, en la meva 
música, sempre hi ha aquesta 
sonoritat tradicional i això fa 
que sempre agafi una cançó 
tradicional i l’adapti o la faci 
reviure. El proper disc no sé 

de què anirà, 

perquè les coses et van mar-
cant i es van incorporant al 
teu bagatge. Malgrat tot, he 
de dir que, tot i que són tre-
balls independents, s’alimen-
ten l’un de l’altre.

Ò. B.
La cançó popular sempre ha 
estat el reflex del que passa-
va al poble. Es pot dir que la 
música en general ha perdut 
aquest esperit?

X. B.
La cançó s’ha convertit en un 
producte comercial i, com 
que està més o menys mani-
pulada i dirigida per les cor-
poracions mediàtiques o em-
presarials, hi ha temes i veus 
que no interessa que surtin a 
la llum perquè els poden tras-
tocar el seu negoci.

Ò. B.
Es pot reconduir aquesta si-
tuació negativa o, definitiva-

ment, és 
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‘Allau d’estrelles 
solitàries’, al Cafè del 
Teatre el 24 de gener

El 24 de gener de 2015 el Cafè del Teatre de Lleida acollirà la pre-
sentació d’Allau d’estrelles solitàries. “En aquests moments treballo 

amb diferents formacions i no sé quina portaré. Ara faig concerts amb 
un arpista a duo, i és una formació i una sonoritat que mai no havia fet i 
que m’agrada molt. Però també m’agrada tocar amb el meu grup, L’Art 
de Troba, perquè quan toquem junts és com si a l’univers s’encengues-
sin els llums”, explica Xavier Baró, immers en plena gira del seu últim 

treball. En aquest sentit, el cantautor d’Almacelles manifesta que 
“sempre busco tocar el màxim de dies i en el màxim de llocs possi-
bles, perquè només entenc la música com música feta en viu. Quan 
la música realment té vida, com em sento més viu és tocant-la. El 

més habitual hauria de ser que el músic pogués tocar i que el 
públic pogués veure concerts pràcticament cada dia. Si fos 

per mi, en comptes de fer concerts només els caps de 
setmana els faria diàriament. El disc sempre és igual 

i és una obra independent del concert, però 
les dues coses han d’estar lligades. La 

conclusió és que la música ha de 
ser en viu”.

Amb la seva guitarra, Baró 
s’ha convertit en tot un re-
ferent dins del folk i de la 
cultura en general.
Foto: Cafè Univers

La música 
torna a ser 
patrimoni 
de la gent

Si la música i 
el públic van 
junts no els 

atura res

una qüestió impossible o 
molt difícil de solucionar?

X. B.
Impossible no hi ha res. Es 
continuen fent cançons que 
no estan dintre d’aquest cer-
cle mediàtic perquè hi ha 
molta gent en la cançó popu-
lar. Des del meu punt de vista, 
el públic ha de mirar més en-
llà del que li donen, és a dir,  
ha de saber identificar el que 
li diuen que escolti i diferen-
ciar-ho del que r e a l -
m e n t 

vol es-
coltar.

Ò. B.
Des que vas començar, l’any 
1983, quina diferència hi ha 
entre el folk dels inicis i el 
d’ara?

X. B.
L’única diferència és que quan 
jo vaig començar ho vaig fer 
en un grup de folk que, en 
aquell moment, sintonitza-
va amb molta gent. Hi havia 
un corrent que estava unit i 
s’anava hiperalimentant entre 
el públic i els músics, cosa que 
feia avançar tothom. A més 
de motivar una identificació 
amb les arrels a les quals la 
gent pertany, el folk el que fa 
és difondre i estimular el pen-
sament. Avui en dia això està 
una mica amagat i és margi-
nal, però són qüestions que 
mai no desapareixeran. La 
música és tan poderosa que 
ningú no podrà posar-hi fi.

Ò. B.
Amb la mort de Labordeta 

es pot dir que va haver-hi un 
abans i un després en la mú-
sica. Està desapareixent el 
cantautor que fa cançons de 
protesta o encara queden 
reductes que van sorgint?

X. B.
La gent que hi ha hagut 
ha deixat la seva obra. En 
aquests moments pot fer 
l’efecte que tot això forma 
part d’un passat molt re-
mot, quan en realitat és més 
a prop del que sembla. Per 
posar-ne un exemple, citant 
qui tu deies, Labordeta va 

ser un cantant que em va 
interessar, i era un can-

tant folk de veritat. Jo 
estic més en la línia 
del folk contempora-
ni i universal, el que 
es basa en les arrels 
amb una sonoritat 
que t’identifica i que, 

a la vegada, es barre-
ja amb totes les músi-

ques que existeixen.

Ò. B.
Cap a on va la música? 

Hi ha perill que la gent 
perdi el coneixement 
de la protesta?

X. B.
La música sempre és 
al mateix lloc. El que 

fa és agafar elements 
sonors i culturals de 

la realitat. Malgrat tot, 
necessita que algú l’aga-

fi, la faci seva i la incorpori 
al seu dia a dia. És el públic 
qui ha de fer que estigui viva. 
De fet, considero que la mú-
sica no s’ha de plantejar cap 
a on va, perquè no ha de fer 
cap exercici d’interactuar. En 
realitat, el que canvia són les 
tècniques i alguna sonoritat.

Ò. B.
Però ara sí que és més co-
mercial que fa uns anys?

X. B.
La que sentim, sí; però és la 
que forma part del corporati-
visme i dels mitjans de comu-
nicació, que venen un tipus 
de música, ja sigui per audi-
ències o per pur sentit del ne-
goci comercial. Més que res, 
això és el pop-rock, un híbrid. 
Però s’ha d’admetre que hi ha 
tantes músiques com cultures 
existeixen.

Ò. B.
Potser és necessari que hi 
hagi més festivals de caire 
més petits, en els quals tota 
la música hi sigui represen-
tada...

X. B.
Efectivament. Fa falta aquest 
tipus de festivals i la iniciati-
va privada, que faci concerts. 
Sobretot, és necessari que 
es deixi de pensar en estils 
i es barregi tot. Així, la mú-
sica i els músics es fondran i 
tot s’enriquirà, la qual cosa 
farà possible que surti d’allò 
tan esquemàtic que és l’estil 
musical. Els estils moren en el 
moment que neixen. La músi-
ca en general s’ha d’alimentar 
de la vida, de les músiques 
que es fan i de conceptes cul-
turals i lingüístics. És la mane-
ra que sigui rica i que parli del 
moment en el qual es fa.

Ò. B.
Parlàvem de les corporaci-
ons que controlen la músi-
ca en general. El microme-
cenatge és una solució per 
sortir d’aquestes vies?

X. B.
Sí. Va arribar un moment que 
el músic es va trobar que se 
li tancaven les portes i la mú-
sica es convertia en un cer-
cle tancat molt petit i 
empobrit.  Aquí és 
quan l’individu 
desperta. Qui 

vol so-
breviure i 
que la seva 
música tingui 
difusió desco-
breix que la millor 
manera és comptar 
amb la gent i fer-la partícip 
de la pròpia música. Quan el 
públic i el músic van junts no 
hi ha res que els aturi.

Ò. B.
T’has plantejat en algun mo-
ment posar en pràctica el 
micromecenatge?

X. B.
Probablement ho faré en un 
futur. Si no ho he fet fins ara 

és perquè no em 
calia, ja que els meus costos 
no són gaire elevats. Però és 
probable que per al proper 
projecte ho faci. Em sembla 
una eina molt útil en aquests 
moments. També crec que 
és necessari en la cultura en 
general, ja que en fas partícip 
tothom. A finals dels seixan-
ta i principis dels setanta, la 

música es 
va convertir 

en un gran impe-
ri, en què es movien 

molts diners, fins al punt 
que es va perdre de vista la 
mateixa música i es va gene-
rar una mena de ritual comer-
cial basat en la sonoritat. Tot 
això va caure amb les crisis 
del disc i de públic. Ara, la 
música torna a ser on era fa 
cinquanta anys, és a dir, als 
petits clubs, als locals i a les 
cantonades. Torna a ser patri-
moni de la gent.
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L’últim treball de Xavier Baró relata històries de gent que ha patit amb la crisi i que no ha tro-
bat el suport necessari de l’Estat. Foto: Cafè Univers

Catalunya 
és un país, 

musicalment, 
immadur

Ò. B.
Arran d’això, es pot dir que 
la pirateria hi va afavorir, en 
el sentit que hi ha un tipus 
de música que sobreviu i 
que l’afluència de públic als 
concerts augmenta?

X. B.
La pirateria va tenir un efecte 
positiu a l’hora de posar fi a  
l’imperi. Però la part negativa 
és que la gent es va convèn-
cer que la música no s’havia 
de pagar, i això és un gran er-

ror, ja que és desprestigiar el 
músic, que té el mateix dret a 
viure del seu treball que una 
altra persona. Ara, tot torna al 
seu lloc, ja que desapareixen 
les grans subvencions i l’em-
presa pública ha deixat de 

finançar, 
fet que sig- n i -
fica la tornada de la iniciativa 
privada, que, normalment, té 
poc capital. I, paral·lelament, 
torna el concert petit. Així, 
aquest empresari s’ha adonat 
que, per subsistir, necessita 
una col·laboració econòmica, 
que és el que val un concert. 
Els preus han baixat i el públic 
ha d’incorporar aquest petit 
concert a la seva vida i deixar 
de banda que el portin cap 
al concert faraònic, sobretot 
aquí, a Catalunya.

Ò. B.
Partint d’aquesta base, com 
veus la música a Catalunya?

X. B.
Catalunya és un país que, 
musicalment, és immadur, 

perquè des del moment de 
la Transició no es va cultivar 
la música variada. Tota la gent 
que feia música des de feia 
molt de temps es va quedar 
endarrere, i es va crear un ti-
pus de pop català que no va 
ajudar a educar musicalment 
la gent, que anava cap a les 
corporacions. Es va arribar 
a un punt en què, si en un 
concert només hi havia cent 
persones, es desprestigiava, 
quan encara que només n’hi 
hagi una, aquell concert és 
tan digne com la resta. Ca-
talunya ha anat fomentant 
aquest tipus de grans esde-
veniments, intentant superar 
els rècords de l’anterior. I això 
ha fet mal.

Ò. B.
I a Lleida com està?

X. B.
Lleida hauria d’estar molt mi-
llor. Es necessita algun lloc 
més on poder fer concerts de 
petit format. Per sort, tenim 
el Cafè del Teatre, que és un 
luxe, perquè ha mantingut la 
cultura del concert petit. Per 
això, crec que Lleida no s’ha 
intoxicat tant de la mentali-
tat del gran concert. A més, 
a Lleida fa uns anys que va 
sorgir una sèrie de cantautors 

lleidatans i la música de Po-
nent, que va ser un mo-

viment extraordinari, 
amb gent amb molt 
talent, però li va fal-
tar suport institucio-
nal. 

Ò. B.
Aquest suport de 

les institucions ha 
canviat molt des que 

vas començar de manera 
professional, l’any 1983?

X. B.
Quan vaig començar no exis-
tia i, de fet, ni et plantejaves 
que l’Estat subvencionés un 
disc. La subvenció és molt 
perillosa, perquè és molt 
subjectiva i, a vegades, se 
subvenciona gent equivoca-
da o, fins i tot, cinc vegades 
seguides, i es deixa de banda 
trenta propostes interessants. 
El que s’ha de fer és ajudar 
l’empresari perquè pugui fer 
concerts. En aquest sentit, 
l’IVA ha de ser racional, com 
el que hi ha als països euro-
peus, que és al voltant del 
5%, i no l’aberració que tenim 
avui en dia, i el llocs on es fan 
concerts en directe han de te-
nir beneficis fiscals.



DIVENDRES 21 de NOVEMBRE DE 201428

Novel·les 
El món audiovisual i Internet s’alien per llançar un 
salvavides al mercat editorial oferint noves maneres de 
promocionar els llibres.
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segons 30de                
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 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Descartes deia que primer, 
pensem, i després, existim. Si 
adaptem aquesta idea al mer-
cat editorial, primer comprem 
i després mirem, o primer mi-
rem i després comprem? La 
tendència actual en el mercat 
editorial és la desacceleració 
en la caiguda de les vendes, 
i Internet i el vídeo s’han con-
vertit en dues eines impres-
cindibles que serveixen com a 
salvavides enmig la tempesta. 
Fins fa uns mesos, la novetat 
eren els booktrailers (o ‘trài-
lers de llibres’, en català), ví-
deos d’un minut o dos fets 
amb la intenció de captar 
l’atenció dels usuaris so-
bre un llibre determinat. 
Ara aquest concepte “està 
desapareixent, per deixar 
lloc als espots publicitaris de 
30 segons”, explica el lleida-
tà Gabriel Pena, director de  
Book Movies (www.bookmo-
vies.tv), perquè els vídeos 
que apareixen tenen costos 
elevats. “Un espot no deixa 
de ser una manera d’informar 
el lector i portar-lo cap a una 
altra pàgina web on podrà 
trobar vídeos més elaborats, 
concursos, comentaris o fins i 
tot el primer capítol del llibre 
publicat.” Es tracta d’un canvi 
recent i actual, que troba en 
les xarxes socials el seu punt 
d’expansió. Un exemple d’ai-
xò és Instagram, utilitzat fins 
i tot per les cadenes nord-
americanes, com l’NBC, per 
oferir resums de 30 segons de 
les notícies més destacades 
en petits fotogrames.
El Gabriel Pena apunta que 
“hi ha estudis que demostren 
que el vídeo és un potencia-
dor de compra primordial, ja 
que la predisposició a com-
prar augmenta un 85% en el 

cas dels productes que van 
lligats a un vídeo”. I assegura 
que el 2017 el 69% del trànsit 
a Internet seran vídeos. Per 
aquest motiu, “els booktrai-
lers han passat d’informar a 
convertir, i els vídeos, de ser 
una despesa a una inversió 
que incrementa les vendes”. 
Una altra nova tendència són 
els booktubers, els nous “crí-
tics literaris en línia”, que, a 
través del seu canal a YouTu-
be, valoren, opinen i donen 
una crítica objectiva del llibre 
que tenen a les seves mans. 

A la part central,  
la Llibreria Ca-
selles, i a la part 
superior i inferior, 
dues booktubers 
de moda: una, es-
panyola, i l’altra, 
nord-americana.

“Els ‘book-
trailers’ desa-
pareixen per 

deixar lloc als 
espots de 30 s”

No acostumen a ser majors 
de 25 anys, però cada cop 
són més els lectors que re-
corren a aquests canals d’in-
formació per tenir una opinió 
objectiva i diferent de la que 
sempre donen les editorials i 
els mitjans de comunicació, 
que acostuma a ser positiva. 
Es tracta d’una iniciativa més 
per atreure el públic lector, 
que cada cop té més pes a 
Espanya, tot i que on triomfa 
actualment és als Estats Units 
i a l’Amèrica Llatina.
“Aquests tipus de vídeos te-
nen cada vegada més entrada 
perquè els pots veure en re-
productors interactius. Si a mi 
m’interessa que aquest vídeo 
estigui en una pàgina concre-
ta, com pot ser un blog, puc 
comprar una finestra i afe-
gir-hi el vídeo. Així, faré que 
es converteixi en ambaixador 
meu”, explica Pena.
El Gabriel Pena defineix els 
vídeos com la “democratitza-
ció d’oportunitats del sector 
editorial”. Segons un estudi, 
només “un 90% de les dese-
nes de milers de títols nous 
que es publiquen cada any 
al mercat editorial espanyol 
passen pràcticament desa-
percebuts, inclosos els d’au-
toproducció”, i el 10% restant 
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A la part central, 
el director lleidatà 
de Book Movies, 
Gabriel Pena, i a 
la superior 
i inferior, dos 
‘frames’ de dos
‘booktrailers’.

“Els productes 
que inclouen 

vídeo es venen 
un 85% més 
que la resta”

no aconsegueix connectar 
amb el seu públic objectiu a 
través d’Internet. D’aquestes 
desenes de milers de títols, 
“només l’1% té un pressu-
post assignat”. Tot i així, el 
mercat editorial genera més 
de 150.000 títols nous a l’any 
entre l’Estat espanyol i l’Amè-
rica Llatina. Aquests no són 
els únics estudis disponibles. 
YouTube assegura que de les 
tres hores que ens passem 
navegant per Internet, una la 
dediquem a veure vídeos. A 
més, durant l’any 2013 hi va 
haver un important traspàs 
de publicitat des dels mitjans 
tradicionals cap als mitjans en 
línia. I és que al llarg de l’any 
passat, l’Estat espanyol va in-
vertir 1.100 milions d’euros 
als mitjans digitals, cosa que 
demostra que la combinació 

del món audiovisual i Internet 
es pot convertir en la salva-
guarda de les editorials.
Per Pena, el millor mitjà de 
promoció continua essent el 
boca-orella, independent-
ment dels diners que s’hi in-
verteixin. Un exemple és el 
llibre de Marta Rojals Prima-
vera, estiu, etcètera, per a la 
promoció del qual es van in-
vertir zero euros i va ser un 
dels fenòmens de 2011. Per-
què un booktrailer es consi-
deri un èxit, ha de superar les 
10.000 reproduccions, “enca-
ra que poden arribar a sobre-
passar les 100.000 visites”.
Una altra de les plataformes 
que funcionen a l’hora de 
promocionar vídeos i llibres, 
segons el Gabriel Pena, són 
aquelles que tenen un re-
pertori d’imatges de quali-
tat que es poden comprar i 
amb les quals un mateix es 
pot fer un vídeo del seu llibre 
amb uns costos de producció 
molt baixos, com les del web 

www.123rs.com. “Un book-
trailer pot variar molt de preu, 
però, per exemple, un et pot 
arribar a costar 2.000 euros, i 
un vídeo a través d’aquestes 
noves plataformes, uns 150 
euros.” 
Tot i els punts positius, aques-
tes noves tendències encara 
continuen causant desconfi-
ança a editorials i escriptors, 
que pensen que el vídeo aju-
da a promocionar els llibres, 
però només si està ben fet. 
“Els booktrailers han de tenir 
una essència del llibre”, ex-
plica l’escriptor lleidatà Marc 
Fontanillas, que ha donat a 
llum una saga de llibres de 
misteri que tenen com a fil 
conductor la ciutat de Llei-
da. Eulàlia Pagès, propietària 
de l’editorial Pagès Editors, 
confessa haver treballat amb 
booktrailers, però pensa que 
són cars. Tot i així, creu que 
s’ha d’anar a buscar el públic 
allà on es troba, i si ara és a 

les xarxes socials, se l’ha 
d’atreure de la manera que 
sigui. Pel que fa a la resta 
de promocions, encara no 
n’havia sentit a parlar. 

Book Movies va néixer el 
2011 amb l’objectiu de con-

nectar llibres i lectors de ma-
nera àgil i ràpida a través del 
vídeo i d’Internet. Ara, tres 
anys després i a punt de tan-
car un acord de finançament 
amb una empresa privada, 
vol convertir-se en la platafor-
ma de referència de lectors 
que busquin fonts objectives 
i que, a més, puguin adquirir 
els llibres. “Oferirem un ser-
vei d’experiència exclusiva i 
ens obrirem camí a bastant 
més territori”, confirma Pena. 
Fins avui, Book Movies prove-
eix el món editorial català  i 
espanyol, i té un 40% del mer-
cat editorial llatinoamericà a 
les seves mans.
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33 anys

de 
l’Aula
de Teatre
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1. Curs amb la companyia Els Comediants. 
2. Carnaval de 1991 amb Emili Baldellou.

3. Curs de Clown amb Marcel Gros.
4. L’actual coordinadora de Teatre per a Nens i Nenes, Mireia Teixidó, i el 

director Antonio Gómez en la seva època d’alumnes de l’Aula. 
5. Primer espectacle de La Inestable 21, el curs 2001-2002.

Fotos: Aula de Teatre

anys
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L’any 2001 es 
crea la 

companyia de 
joves

 Inestable 21

Els espectacles 
‘Martioska de 
vacances’ (imatge 
de dalt) i ‘Mukas-
hi’ (imatges de 
baix), de la In-
estable 21, van 
amenitzar la ce-
lebració del 33è 
aniversari.
Foto: Laia Dolcet

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

L’Aula de Teatre de Lleida ha 
fet 33 anys de vida. Més de 
tres dècades dedicades a la 
cultura i a l’art escènic que 
han donat els seus fruits. Tant 
és així que l’any 2013, l’Aula 
va assolir la xifra rècord de 
2.087 alumnes, i va esde-
venir l’escola de teatre més 
gran no només de Catalunya, 
sinó també d’Espanya. Les 
seves dues companyies de 
referència, la Petiestable 12, 
de nens, i la Inestable 21, de 
joves, han rebut diversos pre-
mis nacionals i internacionals i 
encoratgen professors i alum-
nes a seguir treballant en allò 
que més els apassiona: l’art 
de transmetre emocions da-
munt l’escenari. 

Els orígens
Per intentar esbrinar cap a on 
va l’Aula, hem de conèixer 
d’on prové. Els seus inicis es 
remunten a l’any 1981, amb la 
creació del Patronat del Tea-
tre de Lleida, que naixia per 
coordinar i impulsar l’activitat 
teatral. El 17 de novembre 
d’aquell any, l’Ajuntament de 
Lleida, gràcies a la iniciativa 
del grup L’Esquella-Teatre, 
impulsava la posada en mar-
xa de l’Aula. El centre, obert 
a tothom, veia la llum amb la 
finalitat d’assolir una expe-
riència escènica continuada 
i creativa, a partir del conei-
xement de les disciplines del 
llenguatge teatral.
Els professors Marcel·lí Bor-
rell, Esteve Cuitó, Mercè  Ma-
teu i Margarida Troguet en 
van ser els instructors de les 
primeres classes, un primer 
curs que cloïa amb 35 alum-
nes matriculats, 21 dels quals, 
nens. 

Nou concepte formatiu
L’Aula va néixer fugint de la 
idea de ser un centre de for-
mació convencional. La in-
tenció era que els professors 
desenvolupessin més aviat un 
paper de monitors, que co-
participaven    com   a    guies 

acompanyant els alumnes a 
realitzar les activitats. 
En els primers mesos de l’Au-
la, els nens van poder practi-
car la tradició de fer cagar el 
tió, recrear l’home dels nas-
sos i representar la rebuda 
del Reis Mags d’Orient. Pel 
que fa als adults, van posar 
en escena dues llegendes de 
la nit de Cap d’Any i, més en-
davant, adaptarien l’obra de 
Pinotxo, intercanviant diver-
sos elements teatrals, com els 
titelles i les ombres xineses. 
Però l’Aula no es va limitar a 
ser un centre tancat, sinó que 
va obrir-se a l’exterior orga-
nitzant sessions públiques 
sobre temes teatrals per eri-
gir-se com un centre de dina-
mització cultural. 
Durant els primers anys, les 
classes es van impartir al se-
gon pis del Mercat de Santa 
Teresa, en una zona a priori 
destinada a la venda de peix, 
però que les peixateres ha-
vien refusat ocupar perquè 
calia pujar escales per acce-
dir-hi. En els inicis, tal com 
s’explica en  el llibre Les es-
coles municipals de Lleida, de 
Ramon Perelló, l’arribada al 
mercat d’aquells joves “mele-
nuts” que vestien de manera 
informal no va ser gaire ben 
vista pels botiguers del mer-
cat. 
Amb el pas del temps, la ins-
titució va anar creixent i, des-
prés de quinze anys ubicada 
al nucli antic, va fer el salt fins 
a l’emplaçament actual. Era el 
curs 1998-1999. Amb l’estre-
na de les noves instal·lacions, 
s’estableix un programa for-
matiu no només per a nens 
i adults, sinó també per als 
més petits. 
Coincidint amb l’entrada del 
nou mil·lenni, l’any 2001, es 
crea la companyia Inestable 
21, sota el guiatge del Marcel-
lí Borrell, la Mercè Ballespí i 
l’Antonio Gómez. Tal com ex-
plica aquest últim, el projecte 
pretenia donar als alumnes 
la possibilitat de fer espec-
tacles diferents dels que es 
feien als tallers per a joves, i 
“calia tenir referents a casa”. 
Des d’aleshores, la Inestable 
21, formada per nois i noies 
adolescents (per això també 
la picada d’ullet al nom d’in-
estable), ha creat una dotze-
na d’espectacles i ha viatjat 
arreu d’Espanya per mostrar 
les seves pròpies creacions i 
representacions, com Takes-
hi (en les imatges de la dre-
ta).  L’Aida i l’Eder són dues 

actrius de la Inestable 21 que 
des dels 3 anys (ara en tenen 
18) estan vinculades a l’esco-
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Antonio Gómez

la. “Comparteixes històries 
amb la gent que té les ma-
teixes passions que tu”, diu 
l’Aida. “El teatre ens ajuda a 
alliberar-nos, a ser tu mateix, 
sense la pressió exterior”, re-
marca l’Eder. Les dues actuen 
en l’última funció de l’obra 
Takeshi i, amb certa tristesa, 
ambdues conclouen que “és 
una llàstima que sigui l’últim 
bolo”. A punt per començar, 
tots els actors i actrius escol-
ten les darreres indicacions 
de l’Antonio Gómez, que fi-
nalitzen amb un crit de “mol-
ta merda” col·lectiu (el crit de 
sort del teatre). 
Veient l’èxit i l’evolució de la 
Inestable 21, l’Aula dóna vida 
a una altra companyia pròpia, 
única a l’Estat. Es tracta de La 
Petiestable 12, formada per 
nens de 8 a 12 anys, en què 
la imaginació dels menuts és 
essencial: la seva manera d’in-
terpretar el món els desmarca 
per sobre de la resta de pro-
duccions. 
El Jaume Belló és professor 
de l’Aula i s’ha especialitzat 
en la part d’intervenció social: 
“El teatre provoca autoestima 
i creixement personal”. Quan 
li preguntem sobre l’interès 
de la societat lleidatana pel 
teatre ens afirma que “en el 
seu dia en va tenir, però es 
va anar perdent”. Tot i això, 
“l’Aula fa una bona feina cre-
ant públic, un treball de for-
miguetes”. 
Des dels inicis, l’Aula ofereix 
estudis d’art dramàtic, i el 
proper curs també impartirà 
un cicle superior en arts escè-
niques com a títol homologat. 
Sense intentar fer volar co-
loms, l’Antonio Gómez afirma 
que són estudis amb sortida 
laboral perquè els mateixos 
professors estan en actiu. Ín-
tims Produccions, per exem-
ple, és una companyia que 
surt de l’Aula i que va estre-
nar-se a la passada edició de 
la Fira de Teatre de Tàrrega. 
Com deia Lorca, el teatre és 
poesia que surt del llibre per 
fer-se humana i, a Lleida, amb 
l’Aula, de teatre i poesia en 
tenim una bona mostra. 

Actor, 
professor 
i director 
de l’Aula. 
Des dels 
19 anys 
que actua 
i viu del 
i per al 
teatre. 

bona base. Per exemple, 
l’actor que interpreta Ama-
deus és el mateix que toca 
el piano. L’actor Hugh Jack-
man, famós per ser el “mus-
culitos” de la saga X-Men, 
actualment interpreta Els 
miserables. Això és ser un 
artista polifacètic, i només 
s’aconsegueix treballant des 
de petits. Actualment les 
nostres companyies de la In-
estable 21 i la Petiestable 12 
són el Barça del teatre. 

L. D.
Quins reptes us proposeu? 

A. G.
Apostar per la formació i 
continuar treballant aspectes 
socioculturals que serviran 
d’ajuda als alumnes el dia 
de demà. Saber comunicar, 
treballar en grup, gestionar 
les emocions... és fonamen-
tal. Els nens no vénen a fer 
teatre com si anessin a un es-
plai, aquí aprenen molt més.

L. D.
Aviat s’ha d’estrenar el 
Centre de Creació d’Arts 
Escèniques de Gardeny...

A. G.
Sí, aquest nou centre ens do-
narà molt joc perquè aquí, 
amb més de 2.000 alumnes 
per curs, ens quedàvem pe-
tits. L’Aula s’ho ha guanyat.

El curs vinent  
l’Aula 

impartirà un 
nou cicle 
superior

Antonio Gómez fa cinc anys 
que és director de l’Aula de 
Teatre de Lleida. Quan li pre-
guntem per la seva implica-
ció al centre, ens explica que 
ha arribat fins a la direcció  
d’una manera “natural”. Va 
iniciar-se en el món de la in-
terpretació de ben petit, in-
fluenciat per una professora 
del Col·legi de Santa Maria 
de Gardeny: “Feia això que 
ara està tant de moda, trans-
metre valors i buscar la co-
hesió de grup mitjançant el 
teatre”, ens explica.  Als 14 
anys va apuntar-se a l’Aula 
i, des de llavors, que no se 
n’ha separat. 

LAIA DOLCET
Es pot viure del teatre a 
Lleida?

ANTONIO GÓMEZ
Sí, de fet hi ha molta gent 
que en viu. Lleida és un cas 
especial perquè hi ha un tei-
xit professional espectacular 
i destaca per sobre d’altres 
ciutats que no tenen tantes 
companyies professionals o 
escoles de teatre. A Lleida 
hi ha un microunivers muntat 
que té molta salut i on pots 

fer tot el recorregut: estudi-
ar teatre i integrar-te en una 
companyia. 

L. D.
Però les sales costa d’om-
plir-les... Falta cultura tea-
tral?

A. G.
Ens falta cultura en gene-
ral. Ens hem fet una idea de 
país que no som. Com qui es 
mira al mirall i es creu gua-
po i després comprova que 
no ho és tant. No es tracta 
de manca de talent, sinó de 
falta de formació que aporti, 
en un futur, més talent. Però 
aquesta mancança no és 
nova, és un retard que prové 
de la Dictadura. Hi ha molta 
feina a fer, i aquesta n’és la 
part positiva. 

L. D.
Hi ha molts alumnes que es 
volen dedicar professional-
ment al teatre?

A. G.
Sí, forma part del propi ins-
tint de llibertat, una predis-
posició que perdem a me-
sura que ens fem grans. Qui 

vol ser funcionari o advocat 
amb 3 o 4 anys? Tots volen 
ser actors, ballarins, artis-
tes... Tenim una tendència 
natural cap a les arts, però 
la societat està muntada per 
ser productiva. 

L. D.
A què et refereixes?

A. G.
Quan preguntes a classe qui 
vol ser artista, tots els pe-
tits aixequen la mà. A partir 
de tercer d’ESO (ho veus 
de manera flagrant al batxi-
llerat) els alumnes ja no ho 
tenen tan clar. I això és la 
influència de les pressions 
externes. La truita sempre es 
pot girar si es fa més teatre 
i hi ha més gent implicada. 
Perquè suposarà que també 
vingui més gent a veure’n. 

 L. D.
Sou l’escola més gran d’Es-
panya. Com s’aconsegueix?

A. G.
Hem trencat un paradigma i 
aquest ha estat començar a 
ensenyar teatre des de ben 
petits per aconseguir una 

“Les companyies la Inestable 21 i la 
Petiestable 12 són el Barça del teatre.”
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Començar de 
nou
La pregunta era recurrent: 
després del 9N, què? Evident-
ment, la resposta depenia de 
com anés la jornada... Malgrat 
que molts confiàvem que ani-
ria bé. I va acabar anant més 
que bé: pel civisme de la ciu-
tadania, per l’entusiasme del 
voluntariat, pel rigor dels res-
ponsables de les meses. I per 
l’alt nivell de participació que 
hi va haver, tenint en compte 
la falta de condicions en què 
encaràvem la jornada. Falta de 
condicions tant per la pertinaç 
política de la por,  l’amenaça i 
l’anunci de xocs de trens del 
Govern espanyol com per la 
rebaixa de sostre que s’havia 
autoimposat Artur Mas i que 
vam haver d’assumir per evitar 
acabar en via morta.
El proppassat dia 9 va quedar 
diàfanament clar que la gent 

tenim ganes de participar. Més 
encara: el SÍ majoritari, tant si 
és SÍ-SÍ com SÍ-NO, posa de 
manifest que ho volem fer per 
canviar les coses, per superar 
un marc polític en què la mo-
narquia sorgida del franquisme 
fa aigües, en què la corrupció 
està tan arrelada que no hi ha 
manera d’imaginar que l’Estat 
espanyol pugui desfer-se’n 
--de tanta opacitat i tanta po-
dridura-- i regenerar-se en una 
cosa transparent, neta i en què 
la ciutadania pugui confiar. 
Una cosa nova de socarrel.
Després del 10N, s’ha eviden-
ciat que el poble de Catalunya 
s’ha manifestat per la indepen-
dència. La ciutadania ha parlat, 
ara tenim l’obligació i el deure 
de respondre el missatge que 
ens ha donat. Per tant, cal obrir 
un procés constituent. Sense 
esperar cap resposta des d’Es-
panya... O millor dit: cap res-
posta que no sigui el NO. No 
cal perdre-hi més temps. De 
fet, no ens ho podem perme-
tre. Vist que amb Espanya no 
hi ha res a fer, el país necessi-
ta un procés constituent propi 
que permeti construir el nou 

país, des de la unitat. Necessi-
ta unes eleccions constituents 
que obrin les portes cap a la 
independència per construir 
un país millor de bell nou, 
amb nous paràmetres, havent 
après totes les lliçons: la del 
patiment de la gent, la de la 
pèrdua de drets socials, la dels 
atacs al sistema educatiu, la 
dels intents d‘uniformització,  
la de l’especulació per comp-
tes de la producció, la de la 
falta de transparència, la de la 
suplantació de la voluntat de la 
ciutadania, la de la corrupció, 
la de... Totes apreses. Si no és 
que vulguem caure en els ma-
teixos errors i en els mateixos 
mals.
En consonància amb els aires 
d’indignació i ganes de canvi 
profund que recorren Europa, 
el poble català ha expressat 
les seues ànsies de revolta. 
Només que aquí aquestes àn-
sies de revolta amalgamen la 
indignació contra el sistema 
que ha fet fallida i la contrària 
a un Estat en bancarrota ofega 
econòmicament, socialment, 
culturalment, lingüísticament 
Catalunya. El resultat: hem de-

cidit que volem canviar l’statu 
quo nacional com a pas per 
capgirar l’estructural.
De fet, des d’ERC sempre hem 
defensat que progrés social i 
emancipació nacional són in-
destriables: l’un necessita l’al-
tra i l’altra porta a l’un. Ara, 
hem constatat que molta gent 
comparteix els arguments que 
sostenen que una Catalunya 
millor és una Catalunya lliure 
d’Espanya.
D’aquí a uns mesos, aquests 
mateixos aires de revolta i 
d’alliberament col·lectius ens 
han de dur a les lleidatanes i 
els lleidatans a operar un tomb 
en l’àmbit més proper i igual-
ment important: el municipal. 
Per fer coses noves, diametral-
ment diferents, a la Paeria. Per 
acabar amb l’opacitat i la falta 
de transparència real, per re-
emplaçar les polítiques efectis-
tes per les efectives, per deixar 
de controlar i fiscalitzar la gent 
i passar a treballar per a ella, 
per abandonar la improvisació 
i la falta de rigor, per recupe-
rar el sentit de servei públic. 
Perquè el Paer en Cap no an-
teposi més el benefici propi a 

l’interès general. En definitiva, 
perquè la nostra ciutat, més a 
prop de la Lleida de la inde-
pendència, deixi de ser la Llei-
da de Ros i passi a ser la Lleida 
de la gent.

CARLES VEGA
CANDIDAT D’ERC A

L’ALCALDIA DE LLEIDA

Els corruptes
Molts d´ells van a missa. 
No confien --ni creuen-- en 
l´individu, ni en la intel·ligència 
al servei de la bondat, ni tam-
poc en la bondat a seques. Ens 
escatimen diners a tots (frau 
fiscal, laboral, ecològic) i, com 
suposàvem, només es cuiden 
de la seva pròpia casa. “Visca 
el robatori social!”, deuen dir-
se.
Els corruptes no només no te-
nen por de gairebé res ni de 
ningú, sinó que, a més a més, 
una vegada condemnats, de-
manen l´indult. És a dir, dema-
nen que els nostres polítics els 
absolguin.

JOAN BORDA
BELLCAIRE D’URGELL
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
No cal que diguis res més
Tinc 34 anys i formo part d’una 
generació perduda. Qui gover-
na ha eliminat els nostres som-
nis d’una tacada. I ara ens toca 
a nosaltres recompondre una 
societat que s’esmicola a tros-
sos sense cap aturador. “Exa-
gerat!”, diràs. No cal que diguis 
res més...
Els governants han deixat pale-
sa la seva ignorància en repeti-
des ocasions, una estupidesa, 
però, amb un as a la màniga: el 
poder. No son més intel·ligents 
que nosaltres per haver-nos en-
ganyat, robat o insultat. Simple-
ment tenen quelcom que nosal-
tres no tenim, que els idiotitza 

al mateix temps que encega. Un 
poder que, a més, no és efímer. 
D’un polític sabem quan comen-
ça a ser-ho però no quan acaba. 
Per això, ha arribat l’hora de 
lluitar, amb fets, amb paraules i 
amb el que calgui. Començarem 
des de baix,  i acabarem igual 
d’avall, però ja ningú no ens po-
drà mirar mai més per damunt 
de l’espatlla. S’ha acabat el vos-
tre temps, polítics. Ara comen-
ça el nostre, el dels ciutadans. 
“Demagog!”, diràs. No cal que 
diguis res més...
D’aquí ve la meva fal·lera de 
crear un mitjà de comunicació 
lliure i independent. No rebutjo 

que els mitjans de comunicació 
estiguin subvencions pel poder 
polític, però sí que estiguin sus-
tentants per aquest. Això pren 
tot el sentit al (quart) poder que 
hauria d’ostentar el periodisme. 
Els periodistes hem d’intervenir 
en la realitat com a nord i guia 
de la gent per tal que totes les 
perversions lligades a l’exerci-
ci del poder, constantment si-
lenciades pels de sempre amb 
l’objectiu de preservar que els 
seus secrets més ocults surtin 
a la llum. Quan ens menteixen, 
els periodistes hauríem d’obli-
gar els que manen a assumir els 
seus actes i les conseqüències 

que se’n deriven. Quan ens es-
tafen, ho hauríem de fer saber 
a la societat de manera alta i 
clara. “Il·lús!”, diràs. No cal que 
diguis res més...
“Guapo!”, em deia la meva 
àvia després de dies sense veu-
re’m. “No cal que diguis res 
més...”, li contestava irònica-
ment. “I això?”, em pregunta-
va seguint-me el joc. “Perquè 
el mirall no enganya”, afirmava 
mirant de reüll el mirall en qües-
tió. I és que nosaltres, malaura-
dament, som el reflex d’un món 
que ja no rutlla. Però nosaltres, 
afortunadament, hi tenim molt a 
dir. No cal que digui res més, oi?
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Per una consulta 
popular sobre el 
consorci sanitari
Al febrer d’aquest mateix any 
es publicava al DOCG un acord 
de Govern de la Generalitat 
(fet amb nocturnitat i sense cap 
tipus de procés informatiu als 
afectats) per crear “un nou ens” 
a la regió sanitària de Lleida 
que integraria l’Hospital Arnau 
de Vilanova, el de Santa Ma-
ria, el de Tremp, els centres de 
primària i l’IRBLleida. Aquest 
acord de Govern va fer que 
els treballadors, els usuaris, els 
moviments socials i alguns par-
tits polítics ens poséssim alerta 
ràpidament tot fent preguntes 
al Conseller, mocions i mobi-
litzacions al carrer i als centres 
sanitaris exigint transparència, 
informació i diàleg sobre el que 
la Generalitat pretenia dur a 
terme. Que a tanta gent amb 
tendències polítiques diferents 
se’ls posin els pèls de punta 
per aquest acord no és gratuït, 
car des que va començar la crisi 
econòmica els fets i les decisi-
ons preses tant pel Govern de 
la Generalitat com pel Govern 
de l’Estat sempre han anat en la 
direcció de retallar la despesa 
pública privatitzant els nostres 
serveis i/o venent el nostre pa-
trimoni públic a preu de saldo.
Una de les privatitzacions més 
milionàries feta pel Govern ha 
estat Aigües Ter-Llobregat, 
concedida a ACCIONA, que 
ha acabat als tribunals, recorre-
guda per AGBAR, qui ja ha ad-
vertit que deixarà de pagar 9,9 
milions d’euros com a respos-
ta a aquesta pífia. Si ja és trist 
privatitzar, més trist és encara 
fer-ho de forma incompetent i 
amb irregularitats, amb tota la 
despesa extra que això suposa 
per a la Generalitat.
De vendre el patrimoni públic 
que durant tants anys hem pa-

gat amb els nostres impostos i 
nòmines, aquests dos governs 
en diuen eficiència i eficà-
cia perquè com deien en els 
seus discursos electorals entre 
2010/11, “l’administració és 
greixosa i no funciona, l’empre-
sa privada funciona millor”.
Afortunadament, amb els anys 
els treballadors ens hem ado-
nat que si volem serveis públics 
i no pagar l’escola, el centre 
sanitari i la policia cadascú de 
la seva butxaca mentre seguim 
pagant impostos, és necessari 
que hi hagi funcionaris i treba-
lladors públics que els prestin 
i que darrera d’aquest discurs 
de “us salvarem d’una adminis-
tració ineficaç” el que hi havia 
era una intenció clara de fer ne-
goci amb el patrimoni de tots. 
Aquesta no és una crisi sinó una 
estafa, ja que pagant més im-
postos ara tenim menys serveis, 
som més pobres i tenim més 
atur, mentre el nombre de rics 
ha crescut un 11% l’últim any.
La nostra malfiança està més 
que contrastada pel que fa a la 
gestió de Govern en la venda 
de serveis i patrimoni públics a 
empreses privades, que arriben 
fins als 2.300 milions d’euros 
en privatitzacions només l’any 
2014. Per això podem afirmar, 
després de llegir l’esborrany 
dels Estatuts del Consorci del 
Sistema Integral de Salut de 
Lleida, que aquesta falsa inte-
gració suposaria el principi del 
final de l’Institut Català de la 
Salut tal com el coneixem a dia 
d’avui. Aquesta és doncs una 
last call al Govern, als grups de 
CiU, PSC i PP que encara són a 
temps de rectificar i així els ho 
tornem a demanar davant l’evi-
dència. Per què?
Doncs perquè sabem que ge-
neralment un consorci públic 
està composat per dues o més 
administracions públiques però 
l’IRBLleida és una fundació que 
ja està integrada dins de l’ICS, i 
això és el que primer sorprèn a 

acadèmics i juristes que seguei-
xen els passos del Govern com 
el propi economista Agustí Co-
lom (un imprescindible en la 
descoberta del cas Crespo de 
corrupció en el sistema sanita-
ri) i ara també en l’anàlisi dels 
estatuts d’aquest consorci, com 
va demostrar sobradament du-
rant el debat a la UdL que va 
tenir lloc el 12 de novembre.
Però hi ha molt més: si bé l’ICS 
és qui posa la major part dels 
diners i recursos (un 74,3%), no 
s’entén que en el Consell de 
Govern del Consorci composat 
per 10 membres (que és el mà-
xim organisme i el que prendrà 
totes les decisions) només tin-
gui 4 representants, el CatSalut 
(amb una aportació de 25,7%) 
4 més, 1 la UdL i 1 l’IRBLleida 
(sense aportacions). L’ICS, d’en-
trada, queda infrarepresentat 
per aquella mania persecutòria 
que la dreta i el sistema privat 
de salut tenen sobre l’ICS i, per 
postres, la Universitat de Lleida 
i l’IRBLleida, que no aporten ca-
pital, tindran l’obligació d’assu-
mir els deutes del consorci.
La UdL actuaria doncs com a 
convidat de pedra o tonto útil 
d’aquest fals consorci mentre 
que l’IRBLleida està absoluta-
ment entregat a les ordres del 
Govern sense discussió. Cal te-
nir en compte que el patronat 
d’aquest mateix institut està 
presidit per l’Honorable? Con-
seller Boi Ruiz i 15 membres 
més, dels quals 12 són càrrecs 
del Govern de CiU. Tot queda 
a casa.
El consorci que hauria de ser 
100% públic per garantir una 
sanitat 100% pública serà una 
entitat mixta entre el dret pú-
blic i el dret privat. Pel que fa 
als seus treballadors i treba-
lladores, això suposa la porta 
oberta a una devaluació de les 
seves condicions laborals, no hi 
ha cap garantia que es puguin 
mantenir les mateixes condici-
ons regulades per la llei de l’ICS 

del 2007, que s’hauria d’estar 
desplegant ara però que para-
doxalment es devalua gràcies 
a les desregulacions i llei òmni-
bus de CiU.
El més flagrant des del nostre 
punt de vista també és la man-
ca de control democràtic i de 
finançament. Respecte al finan-
çament: els consorcis sanitaris 
sense organismes de control 
públic han demostrat sobrada-
ment ser una carta blanca a la 
corrupció, almenys fins l’apari-
ció de la normativa de la con-
tractació pública. Això no vol 
dir que a la pública no hi hagi 
hagut cap cas de mala gestió, 
tampoc que a tots els consor-
cis hi hagi corrupció, però sí és 
una conclusió compartida pels 
experts en transparència, que 
resulta molt més complicat fi-
car la mà a la caixa quan s’han 
de rendir comptes a diferents 
organismes públics.
D’això en parla sobradament la 
revista CafèambLlet, que s’ha 
fet famosa per destapar casos 
de corrupció a la sanitat. D’això 
i de que les regulacions fetes 
fins ara per controlar els con-
sorcis han resultat insuficients, 
o com CiU i el PP han fet mans 
i mànigues per desfer el poc 
camí recorregut.
La manca de control democrà-
tic queda reflectida als estatuts: 
el consorci no es crearia per 
llei com ho han de fer totes les 
empreses públiques sinó per 
acord entre les parts. Primera 
fugida del control democràtic 
del poder legislatiu. Així mateix 
la modificació dels estatuts es 
faria sempre pel propi Consell 
de Govern del consorci i tant 
els usuaris, treballadors com 
el propi Parlament se n’assa-
bentaran quan es publiquin 
aquestes mateixes decisions al 
DOCG sense haver-hi pogut 
participar abans. Això sí, tot fet 
amb l’aportació dels nostres 
recursos públics i havent de su-
portar l’actitud despòtica que 

sol acompanyar els nostres go-
vernants: “Paga però no opinis 
perquè no en saps”.
La Marea Blanca, sindicats, usu-
aris, ICV-EUiA i la CUP hem ex-
posat aquests i molts altres mo-
tius sobradament al carrer i a les 
institucions. Hem fet múltiples 
reunions, accions parlamentà-
ries, reunions amb la direcció 
dels centres afectats, protestes, 
xerrades, recollida de signatu-
res (més de 40.000 signatures 
en contra del consorci de la 
pròpia gent de Lleida) però res, 
el Govern continua fent oïdes 
sordes als nostres arguments.
Tenim una proposta per supe-
rar la ineficiència del sistema sa-
nitari de Lleida i és clara: volem 
integrar el GSS dins de l’ICS 
sense crear cap ens nou per 
continuar gaudint d’una sanitat 
100% pública i aconseguir més 
autonomia i serveis gràcies a 
aquesta integració que conser-
varia el nostre patrimoni públic, 
que seria controlada pels dife-
rents organismes públics com-
petents i que no devaluaria les 
actuals condicions laborals dels 
treballadors i treballadores.
Nosaltres no hem decaigut en 
la lluita, al contrari, ens hem fet 
més forts i ara el nostre objectiu 
és ambiciós i no té aturador, vo-
lem una consulta ciutadana per 
saber si el territori està disposat 
a assumir o no aquest consorci 
que per nosaltres és el principi 
de la fragmentació de l’ICS i 
per tant de la seva fi.
Vagin obrint la porta del Depar-
tament de Relacions Instituci-
onals i rescatant les urnes que 
venim a exigir els nostres drets 
de participació perquè en salut 
també volem decidir-ho TOT.

SARA VILÀ
DIPUTADA D’ICV-EUIA
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Un bosc de somnis
Somiar és imaginar-se 
coses, donar com a re-
alitzable el que no ho 
és o bé resulta de di-
fícil realització, un tre-
ball creatiu on discórrer 
fantàsticament. I també 
és una forma activa de ser 
conscient del que es vol per 
a poder fer un primer pas 
actiu del què és pretén acon-
seguir. Cap vent és favorable 
per qui no sap on vol anar, 
tal com afirma el refranyer 
popular, i una forma de co-
nèixer el destí desitjat és de-
dicant temps a pensar-hi. Hi 
ha un poema titulat “Nunca 
dejes de soñar” (Poemas del 
Alma) que versa així: “Somi-
ar amb tu, tenir ales, màgic. 
Estimar-te i deixar-me trans-
portar al més enllà. Per sobre 
les ones volar. Palpitar el teu 
rostre al meu costat. Viatjar 
junts tan alt, veloços, bri-
llants. Sentir que tallo el vent 
i la teva veu s’emmudeix en 
les meves oïdes. Somiar que 
som aquells que vam veure 
volar avui”.

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

Volar avui estimulant a somiar 
és quelcom màgic, superior, 
allò que fan les persones ex-
pertes, especialment aque-
lles amb capacitat de liderat-
ge, les que són capaces de 
treure el millor del potencial 
adormit que tenen les ments. 
I volar és el que he vist en un 
acte anomenat “Un bosc de 
somnis”, organitzat per l’es-
cola bressol de Cappont, un 
lloc excel·lent on fan de la 
seva feina un paradís, un lloc 
on els nens poden créixer 
aprenent i somiant, perquè 
els que treballen allà hi fiquen 
molta il·lusió, passió i conei-
xement a una feina que ha de 
ser vocacional. La responsa-
bilitat que tenen és altíssima, 
i la satisfacció dels pares que 

deixen en les seves mans du-
rant llargues hores els seus 
valuosos béns terrenals és 
immillorable. Solament cal 
escoltar la seva opinió per sa-
ber quin és l’encertat servei 
que hi imparteixen.
Llavors organitzen un acte 
participatiu amb les famílies, 
per integrar-los en un gran 
somni col·lectiu, aquell que 
els permetrà continuar crei-
xent fruit de les sinèrgies 
d’un bon treball en equip. I 
allà, asseguts, concentrats i 
aliens a la humitat de la nit 
que ja queia sobre els ins-
piradors arbres dels Camps 
Elisis, van sortir realistes pro-
postes de millora, perquè els 
bons equips sempre somien 
i mai es queden estancats. 
Moltes possibilitats, com fer 
sortides, ballar sardanes, ter-
túlies literàries, intercanvis 
solidaris, etc.
I, com no podia ser d’altra 
manera, els pares van qüesti-
onar la qualitat del servei de 
menjador, un servei car servit 
per un proveïdor extern que 

porta el menjar preparat dos 
cops a la setmana, en què 
l’halibut és el peix estrella. 
Tot i així, els nens mengen 
ben contents, però no sola-
ment aquest ha de ser l’in-
dicador de satisfacció. Vint 
pàrvuls dinant alhora atesos 
per tan sols dues monitores, 
encara que tinguin la millor 
voluntat i capacitat, són cla-
rament insuficients. Un menú 
escolar de 148 euros mensu-
als ha de ser saludable, nu-
tritiu i, a la vegada, viable de 
servir en un lloc sense un es-
pai específic. La normativa de 
la Paeria indica que la utilitza-
ció d’aquest servei és volun-
tària i implica l’acceptació de 
les seves condicions de fun-
cionament, però no per això 
cal resignar-se a millorar si és 
un concurs públic de 7 euros 
al dia. Els pares mirarem amb 
atenció el programa de les 
properes eleccions a veure 
què ens diuen sobre l’aten-
ció als infants, i el menjar és 
un dels punts que haurien de 
cuidar. No és somiar.

 El menjar és
un dels punts 
que cal cuidar 
en l’antenció als
infants

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

La fàbrica de somnis
Torna el cinema a Balaguer. 
Deu anys després del tanca-
ment del Comte d’Urgell, la 
sala de plens del consis-
tori es convertirà, de di-
vendres a dilluns, a partir 
del proper Nadal, en una 
sala equipada amb pro-
jector i sistema de so digi-
tals. La iniciativa, finançada 
per la Diputació de Lleida, la 
Generalitat de Catalunya i el 
mateix Ajuntament de Bala-
guer, permetrà que la capital 
de la Noguera aconsegueixi 
definitivament una reivindi-
cació llargament reclamada 
pels veïns. És una magnífica 
notícia que, malauradament, 
coincideix amb una efemèri-

de de signe contrari: aques-
ta setmana es compleixen 
sis mesos del tancament del 
cinema Urgell, a Mollerussa, 
després d’un desproporcio-
nat descens de públic i que 
l’empresa propietària anun-
ciés que no podria adaptar al 
sistema digital les tres sales 
del complex.
La digitalització dels cinemes 
ha estat un cop mortal per a 
les petites sales i empreses 
dedicades a la fàbrica de 
somnis. Sumada a les mol-
tes problemàtiques que pa-
teix el sector al nostre país, 
aquesta imprescindible re-
novació ha fet que molts pe-
tits i mitjans municipis vegin 

perillar o directament desa-
parèixer un dels valors cul-
turals més preuats pel gran 
públic. Només la voluntat 
de l’Administració, com és el 
cas de Bellpuig o Agramunt, 
o bé campanyes dirigides a 
recuperar i fidelitzar el públic 
perdut, com a Tàrrega, han 
permès salvar els mobles en 
uns pocs casos.
La realitat és la següent: a 
tota la demarcació lleidata-
na, actualment, només gau-
deixen d’aquest servei les lo-
calitats d’Agramunt (Casal), 
Almacelles (Casal), Bellpuig 
(Armengol), Solsona (París), 
Tàrrega (Majèstic), Tremp 
(La Lira), Vielha (Era Audio-

visau) i, òbviament, la ciutat 
de Lleida (Alpicat, Funàtic, 
Lauren, Principal, Rambla i 
Filmoteca).
Una altra cosa: si perdem els 
cinemes, no només perdem 
un entreteniment, sinó tam-
bé un potencial econòmic 
per al municipi. Com ha can-
viat Mollerussa d’ençà del 
tancament de l’Urgell? Quin 
ha estat el balanç d’aquesta 
dècada sense servei a Bala-
guer? De ben segur que, di-
rectament o indirectament, 
la població se n’ha ressentit. 
No val la pena, doncs, inver-
tir-hi, sigui des de l’Adminis-
tració, sigui des de la socie-
tat civil?
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Ibuprofè, mal de 
cap i femta a la
nevera

Alfonso L. 
Congostrina

periodista
i parella de

Cecília López

Clients preferents 
a la farmàcia

Cecília
López

periodista
i parella

d’Alfonso Congostrina

La Ceci diu que sóc un hipo-
condríac. Jo li dic que sí, que 
sí... bàsicament perquè calli, i 
és que m’acostuma a fer mal 
el cap, pateixo dolor a l’es-
quena, pressió ocular i en un 
ou, tinc vertígens i fa un any 
i mig que vaig amb una oïda 
taponada, a banda de peti-
tes punxades que em deixen 
totalment paralitzat durant 
dècimes de segon. No sóc un 
hipocondríac, estic fet d’os-
sos, músculs, pell i, sobretot, 
dolor.
El meu metge és fantàstic, 
és el senyor que està just a 
dalt, a la pàgina del costat. 
Ell sí que m’entén. M’escol-
ta, ausculta i sol·licita que em 
facin diferents proves. Dues 
vegades vaig haver de lliurar 
al CAP una mostra de merda. 
Em va dir el metge que po-
dia deixar-la preparada la nit 
d’abans i guardar la mostra a 
la nevera. La senyora d’aquí 
al costat, la Ceci, no em va 
deixar: “A la nevera no s’hi 
guarda merda”. Jo ja havia 
reservat un lloc al costat d’un 
pot de salsa rosa que fa dos 
lustres que és a la porta de 
la nevera, però la senyora va 
dir que res de res perquè “li 
feia molt de fàstic”. Em vaig 
haver d’aixecar a les set del 
matí i fer l’impossible perquè 
la tortuga tragués el cap i així 
poder recollir una mostra en 
un pot d’orina que vaig lliurar 
dins d’un sobre, crec que del 
BBVA, a la senyora infermera 
que a les vuit del matí tant et 
treu mig litre de sang com li 
dóna glucosa a les embaras-
sades o recull orina i merda 
amb el millor dels seus som-
riures.

Els resultats sempre són sa-
tisfactoris, mai he estat ma-
lalt. Així i tot, sempre em fa 
mal alguna cosa. Durant anys 
vaig prendre un Ibuprofè di-
àriament. Em treia el mal de 
cap. Un cop una metgessa del 
servei d’urgències em va as-
segurar que l’automedicació 
era dolenta però que combi-
nant Ibuprofè amb  Parace-
tamol enganyaria al meu cos 
i aconseguiria millors efectes. 
Mano de santo. Si el dolor 
s’aguditza prenc unes pirules 
que es diuen Tonopan. Quan 
estudiava en prenia unes que 
es deien Katovit, un medica-
ment que era la “bomba”, pi-
xava de color taronja però em 
concentrava que feia gust. 
El van retirar injustament de 
les farmàcies. Per a la coïssor 
hi ha un talc genial amb una 
mica de mentol i per al dolor 
ocular unes llàgrimes artifici-
als que conservo a la nevera. 
Cada dia segueixo buscant 
medicaments que em donin 
una vida millor.

Més enllà del típic Gelocatil, 
no en tinc ni idea de què hi ha 
a l’armariet de les medicines. 
Dic “armariet” per dir-n’hi 
d’alguna manera, perquè en 
realitat l’Alfonso gestiona un 
autèntic arsenal de caixes, cai-
xetes, pots i potets ordenats 
per mides i classificats amb el 
nom de la dolència que curen 
a la solapa. Són indicacions 
escrites a mà, molt concretes, 
del tipus: diarrea, mocos, lla-
gas... S’ha de reconèixer que, 
en certs moments, que algú 
de casa diferenciï un Ibupro-
fè d’un Paracetamol no està 
gens malament. El problema 
és l’automedicació. La pròpia 
i la familiar.
Cada vegada que algú diu que 
li fa mal la panxa o que pateix 
migranya, ell apareix amb un 
got d’aigua i la pastilla “que 
toca” amb un posat de sú-
per heroi salvador. “Mano de 
Santo”, diu sempre. És pitjor 
que una padrina empaitant-te 
amb els remeis casolans. I jo, 
que sóc de medicar-me poc, 

he d’anar esquivant l’improvi-
sat doctor de la família.
Suposo que com a bon hipo-
condríac ha anat desenvolu-
pant, amb el temps, les seves 
pròpies estratègies d’auto-
medicació i d’autodiagnòstic. 
Quan va al metge para aten-
ció a totes les explicacions. 
Després, a casa, me’l puc tro-
bar saltant sobre un sol peu 
per comprovar que no pateix 
apendicitis, perquè el doctor 
li ha dit que si en patís no po-
dria fer-ho.
Jo em faig la sueca, però fa 
anys que sé que som clients 
preferents a la farmàcia de 
sota casa on, no sé ben bé 
per què, una setmana hi com-
pra Ibuprofè i a la següent, 
Paracetamol. A més, cada 
dos per tres em demana que 
li posi una mena de llàgrimes 
artificials -que guarda a la 
nevera- perquè es veu que li 
“exploten” les venes dels ulls.
Però no és l’únic que s’auto-
medica. Sense anar més lluny, 
la nostra nena, amb només 3 
anys, cada cop que es fa un 
nyanyo demana desesperada-
ment “la pomada dels cops”, 
una mena de roll on d’àrnica 
que venen a les parafarmàci-
es. Tinc molt clar a qui ha sor-
tit la criatura i com acabarà la 
cosa.
Mentrestant, jo, cada vegada 
que m’he de prendre el re-
mei del súper heroi salvador, 
d’amagatotis llenço la pas-
tilleta, em vesteixo, creuo la 
rambla Ferran i vaig a veure 
el doctor. És un mètode que 
em funciona. Tres dies al llit i 
seguir la recepta al peu de la 
lletra. Això sí que és mano de 
santo.

:)
no 
pen
so 

igual 
que 
tu,

amor
meu

(:



 Lexu’s i El Fill del Mestre
reapareixen amb força a 
l’escena musical lleidatana
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SOCIETAT

L’autor de les 
ganivetades a Lleida, 
aïllat tres mesos més

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’acusat de cinc delic-
tes d’homicidi en grau de 
temptativa, Alejandro Ruiz, 
ha estat novament aïllat per 
mal comportament. El jove 
estudiant de medicina que 
va agredir cinc persones 
a Lleida amb un ganivet a 
finals de setembre seguirà 
ingressat en una cel·la d’aï-
llament de la presó de Llei-
da durant tres mesos més, 
després que la direcció del 
centre hagi considerat que 
la seva actitud és “extrema-
dament perillosa”. A prin-
cipis d’octubre, va haver 
d’ingressar al mòdul d’aïlla-
ment per apallissar un com-
pany de cel·la i empènyer 
un funcionari. Des del dia 
que va ingressar al mòdul 
4, s’ha guanyat l’enemistat 
de la resta de companys 
per les seves respostes mal-
carades i els menyspreus 
relacionats amb la seva ide-
ologia d’ultradreta.
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Presenten ‘10 anys i una nit’ i ‘Cançons per a després d’un diluvi’

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Durant el mes de desembre 
veurà la llum l’àlbum 10 anys 
i 1 nit, la cirereta del pastís 
d’aniversari dels deu anys de  
Lexu’s, un disc recopilatori 
en què han col·laborat, entre 
d’altres, La Pegatina, Blaumut 
i Manu Guix. Amb més de 
cent persones, entre familiars, 
amics i fans de tota la vida, la 
banda de Tàrrega va presen-
tar les noves versions de les 
seves cançons de sempre en 
dos concerts d’aniversari que 
van tenir tenir lloc a Medusa 
Estudio (Barcelona). 
Per la seva banda, Cançons 
per a després d’un diluvi és 
el títol del quart disc d’El Fill 
del Mestre després de qua-
tre anys de silenci. I diumen-
ge va ser el dia elegit 
per a Jordi Gasi-
on, l’intèrpret 
que s’ama-
ga darrere 
d ’ a q u e s t 
personatge 
m u s i c a l , 
per donar a 
conèixer al 
Beat Lleida, 
davant dels 
seus mecenes, 

les cançons que s’amaguen 
en aquesta nova publicació 

que també serà una 
realitat de mane-

ra imminent. 
De fet, són 
els mateixos 
seguidors 
de la banda 
els que han 
costejat la 
producc ió 

de l’àlbum a 
través d’una 

campanya de 

Jordi Gasion és 
l’intèrpret que 
s’amaga darrera 
del Fill del Mestre 
i que va tocar de 
nou al Beat Lleida  
després de quatre  
anys de silenci.
Foto: Gerard 
Martínez

micromecenatge a Internet 
en què es van recaptar més 
de 3.000 euros. Durant la pre-
sentació, cançons com “12 

dies i un dimarts” i “Mapes” 
van sonar per primera vegada, 
però en format acústic, la qual 
cosa difereix en gran mesura 
de les versions definitives de 
l’àlbum. En un moment de 
confessió, Jordi Gasion va ex-
plicar que en aquest format 
els seus dos projectes, El Fill 
del Mestre i Gasion, resulten 
difícils de distingir. A més, l’ar-
tista lleidatà va anunciar que 
l’any vinent publicarà la conti-
nuació de Les cançons urgents 
(2011) com a Gasion.

ECONOMIA

La Fira de l’Oli Verd 
de Maials inaugura 
una edició de rècord

 REDACCIÓ
 MAIALS

Amb 111 expositors, una 
trentena més que l’any pas-
sat, la 17a Fira de l’Oli Verd 
de Maials va inaugurar-se 
amb una edició de rècord 
de la mà de Rosa Pujol (IEI). 

ECONOMIA

Mollerussa disposa d’1,5 milions 
més de pressupost per al 2015

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

L’Ajuntament de Mollerussa 
disposarà l’any vinent d’un 
pressupost d’11.763.972 eu-
ros, xifra que suposa un in-
crement de l’1,5% respecte a 
l’inicial de l’exercici anterior, 
segons va explicar dimarts 
l’alcalde de Mollerussa, Marc 
Solsona. Un dels capítols de 

despesa que registra un in-
crement més elevat és el de 
la inversió, que per a l’any 
vinent contempla una partida 
de 400.000 euros, el doble 
de l’any passat, i en la qual 
s’inclou els 35.000 euros que 
es destinen a la rehabilita-
ció de l’antic escorxador per 
acollir un espai adequat amb 
l’objectiu de repartir aliment 
sec i producte fresc.

POLÍTICA

L’Auditori Enric Granados brilla en 
la gala dels Premis Literaris 2014

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Auditori Municipal Enric 
Granados es va vestir de gala 
el passat divendres per aco-
llir el lliurament dels Premis 
Literaris 2014. En concret, 
el Premi d’Assaig Josep Va-
llverdú i el Premi de Poesia 
Màrius Torres. Carlos Ruiz, 
amb La digitalització de l’al-

tre, en la categoria d’assaig, 
i Nati Soler, amb La lentitud 
del ramat, en poesia, van ser 
guardonats amb la Liberti-
nella dels Premis Josep Vall-
verdú i Màrius Torres 2014. 
S’hi van presentar un total de 
67 originals; 48 al 19è Premi 
de Poesia Màrius Torres, de 
6.000 euros, i 19 al 31è Premi 
d’Assaig Josep Vallverdú, de 
9.000 euros.
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La producció 
de Gasion 

s’ha costejat 
via els petits 

mecenes
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POLÍTICA

Marea Blanca 
anuncia una consulta 
sobre el Consorci    

 L. D.
 LLEIDA

Per primer cop, defensors i 
detractors es van reunir en 
una taula rodona organitza-
da per ERC per debatre so-
bre el nou sistema de ges-
tió de la sanitat pública a 
Lleida. En el col·loqui hi van 
participar el doctor Jaume 
Capdevila, actual gerent de 
l’Institut Català de la Salut 
(ICS), així com represen-
tants de CiU, ERC, ICV, la 
CUP i l’assemblea popular 
Marea Blanca. El doctor 
Capdevila va ressaltar els 
beneficis del nou Consor-
ci tot remarcant que serà 
100% públic, però la CUP, 
ICV i Marea Blanca van ex-
posar que no estan d’acord 
en la forma consorciada 
pels “perills intrínsecs” de 
facilitar l’entrada a capital 
privat. Amparo Loren, de 
Marea Blanca, va anunciar 
una consulta popular sobre 
el nou Consorci aprofitant 
la nova Llei de consultes.

19·11
SOCIETAT

L’IRBL rep el 
Premi Internacional 
Ciutat de Lleida

 L. D.
 LLEIDA

L’Institut de Recerca Biomè-
dica (IRBLleida) va rebre, al 
Saló de Sessions de la Pae-
ria, el VI Premi Internacional 
Ciutat de Lleida. El guardó 
reconeix la labor de perso-
nes, empreses o instituci-
ons que, amb la seva activi-
tat, contribuixen a projectar 
internacionalment la ciutat. 
El director de l’IRBLleida, 
Xavier Matias-Guiu, va vo-
ler deixar clar que es tracta 
d’un “èxit col·lectiu”, tant 
dels investigadors com de 
les institucions que hi do-
nen suport. El conseller de 
Sanitat i president de  la 
institució, Boi Ruiz, va mos-
trar la seva satisfacció re-
marcant que és un centre 
amb dinàmica pròpia i va 
aprofitar per remarcar el ca-
ràcter públic que tindrà el 
nou Consorci Sanitari i que 
mantenen el calendari pre-
vist per a la seva posada en 
funcionament.

POLÍTICA

La Guàrdia Civil registra el consistori 
d’Alpicat i s’emporta una trentena 
d’expedients de contractació

 LAIA DOLCET
 ALPICAT

www.7accents.cat

Prop d’una desena d’agents 
de la Guàrdia Civil van regis-
trar al llarg del matí del passat 
divendres les dependències 
de l’Ajuntament d’Alpicat 
per ordre del Jutjat d’Instruc-
ció número 3 de Lleida. Els 
agents, vestits de paisà, van 
emportar-se una trentena de 
documents consistorials entre 
els quals figuraven expedients 
de contractació administrativa 
i de personal des de 2009 al 
2012 i 5.000 correus electrò-
nics. El registre es va dur a 
terme des de les deu del matí 
fins passades les 15.00 hores. 
Per ara, l’actuació s’ha ressolt 
sense cap detenció.
Davant de l’actuació de la be-
nemèrita, l’alcalde d’Alpicat 
va convocar ahir una roda de 
premsa d’urgència. Segons 
Cabré, del grup municipal de 

CiU, “es tracta d’una actuació 
sobredimensionada, ja que 
s’han endut documents que 
són accessibles i públics” i 
“sempre que ens han dema-

L’alcalde d’Alpicat, 
Pau Cabré, al 
consistori munici-
pal, després del 
registre. 
Foto: L.D.

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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nat qualsevol documentació 
des del jutjat, hem estat di-
ligents i l’hem fet arribar”. 
Cabré va declarar que no 
entenia la “voracitat” de la 
Guàrdia Civil i que suposava 
que l’actuació foragitada pro-
venia arran d’una denúncia 
feta per la portaveu de l’opo-
sició del PSC, Anna Griñó, 
sobre el tema de les contrac-
tacions.
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El Lleida Esportiu, 
immers en una mala 
dinàmica de resultats 

16·11

Els lleidatans cauen de la zona de play-off
 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu està immers 
en una dinàmica negativa de 
resultats. En les últimes qua-
tre jornades només ha sumat 
dos punts, empatant amb 
l’Hospitalet i el Badalona i 
perdent davant de l’Atlético 
Baleares i l’Hércules. De fet, 
en els dos últims enfronta-
ments no ha marcat. Tot això 
ha provocat que els lleidatans 
hagin perdut el lideratge i, a 
més, es trobin fora dels llocs 
de play-off. Per sort, el líder, 
el Reus Deportiu, és a no-
més dos punts, mentre que el 
quart classificat, el Nàstic de 
Tarragona, a un. Així doncs, 
l’enfrontament contra el Va-
lència Mestalla és de vital im-
portància per als interessos 
dels lleidatans.
En aquest sentit, els 
homes d’Imanol 
Idiakez tenen 
l ’ o b j e c t i u 
de tornar a 
convertir el 
Camp d’Es-
ports en un 
fortí. La der-
rota contra 
els balears a 
casa també va 

fer mal. Però ara ha arribat 
el moment de passar pàgina 

i aprendre dels er-
rors per tal que 

no es tornin a 
repetir. I és 
que, d’en-
çà que va 
començar 
la compe-
tició, ja ha 

quedat de-
mostrat que 

la igualtat en 

El Lleida Esportiu 
no va poder supe-
rar un rival directe 
en la classificació, 
l’Hércules, i ara ha 
d’intentar passar 
pàgina i tornar a 
una bona línia.
Foto: Sergio Soler

la lliga és màxima; per això, 
totes les precaucions són im-
portants per evitar qualsevol 
disgust.

BÀSQUET

L’Actel Força Lleida 
fa del Barris Nord 
tot un fortí

 Ò. B.
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida ha fet 
que el Barris Nord sigui un 
autèntic fortí. Fins ara, els 
lleidatans han aconseguit 
que els tres partits que 
han jugat a casa es conver-
teixin en victòries locals. A 
més, en el seu marcador 
particular ja porten qua-
tre triomfs en set partits, 
un fet que demostra que 
el conjunt de Joaquín Pra-
do es troba en una línia 
positiva. En aquest sentit, 
també cal destacar que els 
ilerdencs han superat amb 
bona nota la tasca de tres 
partits en només nou dies, 
ja que han guanyat en dos 
enfrontaments. Malgrat 
tot, el vestidor toca de 
peus a terra i és conscient 
que el marge de millora és 
molt ampli. Així doncs, a la 
pista del Cocinas.com in-
tentaran mantenir la bona 
dinàmica.

16·11

HOQUEI

L’ICG Software Lleida fa vibrar 
el Pavelló Onze de Setembre

 Ò. B.
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida va 
perdre contra el Liceo, se-
gon classificat de l’OK Lliga, 
per 3 a 4 al Pavelló Onze de 
Setembre. L’equip visitant 
es va avançar en el marca-
dor i amb només aquest gol 
es va arribar al descans de 

l’enfrontament. La represa 
va portar més emoció en el 
marcador: primer, amb l’em-
pat de Necchi, i després, 
amb els gols de Rodero i 
Trilla, que van deixar el defi-
nitiu 3 a 4, i que van fer viu-
re una final emocionant als 
assistents al pavelló lleidatà. 
Els homes d’Albert Folguera 
intentaran treure’s l’espina 
clavada a la pista del CP Vic.

16.11
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El triomf 
davant del 

València 
Mestalla és 
fonamental

MOTOR

Cervera es rendeix 
als peus dels 
germans Màrquez

 Ò. B.
 LLEIDA

www.7accents.cat

Cervera es va rendir als 
peus d’Àlex i Marc Màr-
quez, campions de Moto3 
i MotoGP, respectivament, 
per celebrar, amb una 
gran festa, els títols mun-
dials de motociclisme que 
ambdós pilots cerverins 
han aconseguit.

15.11

JUTJATS

Els creditors de la 
UE Lleida podrien 
cobrar en part

 Ò. B.
 LLEIDA

www.7accents.cat

El judici pel concurs de 
creditors de la UE Lleida 
es va suspendre, ja que 
es va arribar a un principi 
d’acord per tal que els cre-
ditors cobrin una part del 
deute. En el cas que no es 
compleixi el pacte, el 2 de 
desembre hi haurà judici. 
“S’ha plantejat una oferta, 
es podria arribar a pagar 
una quantitat rellevant; 
l’interès del concurs sem-
pre és arribar a pagar els 
creditors, garantir que co-
brin”, va manifestar el jut-
ge Eduardo María Enrech.

18.11

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

“La Tota”, l’orgull d’una 
selecció modesta

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

En el darrer partit de la seva 
vida, va provar els guants per 
primera vegada. Això sí, al 
cap de pocs minuts, i després 
d’una jugada compromesa, 
se’ls va treure i va quedar a mà 
nua, com tota la vida. En les 
seves pròpies paraules, “gato 
con guantes no atrapa ratón”. 
L’escenari d’aquest partit, que 
tancava una antològica carre-
ra, era Wembley, i Mèxic es 
jugava contra l’Uruguai el pas 
a quarts de final del Mundial 
de 1966 a Anglaterra. El por-
ter mexicà en els dos partits 
anteriors havia estat Ignacio 
Calderón, però, en aquest, qui 
va sortir al camp, batent així 
un rècord històric de cinc mun-
dials disputats (ara compartit 
amb Matthäus i Buffon), va ser 
“la Tota”, “el Cinco Copas”, el 
llegendari Antonio Carbajal. 
Nascut el juny de 1929 a Mè-
xic DF, és considerat un dels 
grans porters de la història. 
Les seves qualitats tècniques 
eren impressionants; reflexos, 
flexibilitat, col·locació..., tot 
era excel·lent en ell, dins d’un 
estil sobri però molt modern. 
Va ser dels primers porters 
que va atrevir-se a sortir de 
sota els pals per iniciar les ju-
gades o tallar atacs del rival; 
era valent i es llançava als peus 
del davanter, fet que fins i tot li 
va costar perdre alguna dent. 
També va ser un destacat lí-
der i era un especialista  atu-
rant penals. Seguim? A més, 
la seva longevitat ens parla de 
l’ètica de treball.
Als 13 anys ja sabia que volia 
dedicar-se al futbol i per això 
el seu pare el va fer fora de 

casa. Havia perdut un altre 
fill atropellat quan hi jugava 
al carrer. Així doncs, va haver 
de treballar en una benzinera 
mentre intentava compagi-
nar-ho amb la seva vocació; 
temps durs, però feliços. Va 
començar a l’Oviedo, on va 
passar la seva adolescència. 
El 1948 va fitxar pel Real Es-
paña, i el 1950, amb una par-
ticipació als Jocs Olímpics de 
Londres a les espatlles, va anar 
al León, un equip modest del 
futbol mexicà, que mai no va 
abandonar i en el qual va gua-
nyar dos títols de Lliga i un de 
Copa, cosa que l’ha elevat als 
altars del club de Guanajuato. 
Com pot veure’s, no va ser un 
guanyador en el sentit materi-
al, però qui el va veure jugar 
no en té dubtes.
La seva llegenda es deu en 
gran manera a la Copa del 
Món. Els resultats van ser do-
lents gairebé 
sempre,
però
s’entenia 
que el 
M è x i c 
d e l s 
c i n -
quanta 
no po-
g u é s 
competir 
contra les 
grans potèn-
cies, encara 
que per clas-
sificar-se en 
un mundial 
cal guanyar 
molts partits, 
i van ser cinc 
de seguits. Té 
un altre rècord: 
és el porter que ha 

rebut més gols en la història 
dels mundials, concretament 
25. Coses de pertànyer a un 
equip modest. Malgrat 
tot, la pura esta-
dística no val 
gairebé res al 
costat de les 
experiènci-
es viscudes, 
com el seu 
debut mun-
dialista a Brasil 
50. Allí era un 
jove inexpert, en 
la inauguració de Ma-
racaná, l’estadi més gran del 
món, però havia de mirar de 
tu a tu el gran Ademir, que, 
per descomptat, no va te-
nir pietat. Tampoc no els van 
donar opcions ni Iugoslàvia ni 
Suïssa. 
De tornada a casa, va viure una 
de les seves millors èpoques: 
va guanyar les dues lligues 

(1952 i 1956) i va oferir ac-
tuacions inoblidables, 

com aquella vegada 
que va parar tres 

penals al Nacio-
nal de Guada-
lajara. 
En aquest 
temps va tenir 
un discret pas 

pel Mundial de 
Suïssa 54, en el 

qual només va 
jugar un par-

tit. El 1958, 
a Suècia, 
va ser mi-
llor: s’hi 
va llu-
ir, amb 
g r a n s 

p a r a d e s , 
i Mèxic va 

aconseguir el 

primer punt de la seva histò-
ria, gràcies a un empat davant 
Gal·les, però no va ser fins al 
tercer partit del següent mun-
dial, a Xile 62, quan els aste-
ques van assolir el seu primer 
triomf, contra Txecoslovàquia. 
Abans havia tingut l’honor, si 
se’n pot dir així, de rebre un 
autèntic golàs de Pelé.
Ha passat molt temps en po-
ques línies. En aquell moment 
Carbajal ja era un mite i pas-
sava dels 30, així que, a poc a 
poc, el físic, que sempre sosté 
el talent, va anar diluint-se. En 
els últims mesos abans de ba-
tre el rècord a Wembley ja no 
era titular al León, però el des-
tí li va regalar un darrer partit. 
Era davant del Toluca, un dels 
grans, i va parar dos penals. La 
massa, embogida, cridava sen-
se parar: “Tota, Tota, Tota…”.
Com a entrenador va seguir 
la mateixa filosofia que com a 
jugador: fidelitat, afecte i hon-
radesa. Després de passar per 
diversos equips, amb alguns 
èxits, va instal·lar-se a l’Atléti-
co Morelia, on va estar més de 
deu anys. En va marxar quan 
va sentir que no podia oferir 
res més, malgrat que tots vo-
lien que continués. Avui, amb 
més de 80 anys, segueix aju-
dant a través del futbol.

: 1948_ Participa 
en els Jocs Olím-
pics de Londres.
: 1950_ Fitxa pel 
León, l’equip de la 
seva vida.
: 1950_ Debuta en 
un mundial al Bra-
sil, en la inaugura-
ció de Maracaná.
: 1952_ Guanya 
la primera de les 
seves dues lligues 
amb l’equip de 
Guanajuato.
: 1962_ Mèxic gua-
nya el seu primer 
partit mundialista 
contra Txecoslovà-
quia.
: 1966_ Acaba la 
seva carrera a l’es-
tadi de Wembley. 

Amb només 
13 anys el van 

fer fora de 
casa per voler 
ser futbolista
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Amb Buffon i 
Matthäus, és 

el jugador que 
ha disputat 

més mundials

Antonio 
Carbajal

TRAJECTÒRIA
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AMISTATS I FAROLES

Ahir el Risto va comparar les 
persones més importants de 
la teva vida amb FAROLES. 
Espero que no siguin les de 
Lleida. #PoquesLlums. 
PostureigLleida

UN ESTUDI DIU QUE ES 
TRANSMETEN FINS A 80 
MILIONS DE BACTERIS 
AMB UN PETÓ

Si hiciésemos analítica de 
todas las bacterias que nos 
hemos intercambiado de 
unos a otros resultaría que 
toda la población del planeta 

está íntimamente interconec-
tada.
Albert Soler

“ENDOLLISMES”

Un aplauso para los enchufa-
dos de turno y l@s niñ@s de 
papá que no saben lo que es 
tener que currarse nada, y 
que encima se quejan de lo 
duras que son sus vidas entre 
foto y foto posturil. A limpiar 
escaleras por cuatro duros 
os llevaba yo, tanta tontería 
encima.
Miguel Macías

EL CONGRÉS 
RECONEIX L’ESTAT DE 
PALESTINA

Si todo el congreso de 
los diputados en una-
nimidad reconoce el 
Estado Palestino, 
qué mierdas debe 
de ser el Estado 
Palestino?
Sara Vilà

ES CREMA LA FÀBRICA 
DE CAMPOFRÍO

Dios, cuando te pedí que 
si existías, acabases con los 
chorizos en España, no me 
refería a que quemases la 
Campofrío. 
José Luís Chamorro

EL CATALÀ CORRECTE, 
PASSA’L
Cada vegada que algú que 
organitza esdeveniments fa 
servir la paraula ‘event’ en 
català, mor un gatet... #malal-
sulls #elcatalàcorrecte
Laia Díaz 

ESPERIT DE
LLUITA
Totes les batalles deixen feri-
des, el més important és re-
fer-se i continuar...
Xavier Eritja

FUNCIONARIS I 
SEGLE XXI

Hola, es el registro civil? 
Cuándo nos adaptaremos al 
siglo 21? -Disculpas. Decía? 
Me han robado la Olivetti. 
Vuelva usted mañana. #xist
@iBlanco80

Si l’administració anés tan 
ràpid a atendre la ciutadania 
com a respondre cartes amb 
to crític, tot aniria millor
@osistere  

PODEMOS?

Que Pablo Iglesias afirmi que 
Catalunya no té dret a un 
procés fora de la Constitu-
ció és més acomodatici que 
revolucionari. Podem o no? 
@MiquelPueyo

Podemos se plantea pregun-
tas acertadas. Pero pretende 
solucionarlas a la venezolana, 
con recetas fallidas del siglo 
XX. Eso es la Caspa.
@ghervera

MÉS 
REAC-
CIONS 
POST 
9-N

El #9N 
ha dividit 
la justícia 
espa-
nyola i 
ha crispat 
l’exèrcit, 
que titlla 
Catalunya 
de colònia 
#butifarren-
dum
 @peremarti-
colom 

És més revolucio-
nària la Sra. Núria 
de Gispert amb 
el seu Sí-Sí contra 
l’estat que les hores i 
hores de discursos de 
Pablo Iglesias.
@quimtorra

EL CONGRÉS INSTA EL 
GOVERN A RECONÈI-
XER PALESTINA

#PSOEstureo: No reconocer 
a Kosovo pero si a Palestina 
mientras venden armas a 
Israel y prohíben un referén-
dum en Catalunya y Euskadi 
#Yolé!
@LoXabvi

esthergatnau

irisdeborges

ramonsoam

mireiagarra

solecc

sheilasnchez1

susanam_



CAPPONT
Local 90 m2, lavabo, 
sortida de fums.
P. V. 105.000 € Ref. L12069

RONDA 
Pis 80 m2, 
3 habitacions, 1 bany, 
pàrquing opcional.
P. LL. 450 € Ref. P12055

ALMENAR
Casa 289 m2, 
4 habitacions, 3 banys, 
aire condicionat, llar de foc,
terrassa 65 m2.
P. V. 199.000 €    Ref. C12122

BALÀFIA
FINANÇAMENT 100%
Apartament 62 m2, 
2 habitacions, 1 bany, 
terrassa 20 m2.
P. V. 35.000 €      Ref. A11970

BALÀFIA
Local 100 m2, 
altell 40 m2, 
lavabo, diàfan.
P. V. 35.000 € Ref. L12211

ALCARRÀS
Pis 85 m2, 
3 habitacions, 2 banys, 
aire condicionat, 
pàrquing i traster.
P. LL. 450 € Ref. P6808

CASTELLDANS
Parcel·la edificació de pedra, 1 
habitació, 1 bany,
llar de foc, barbacoa.
Vistes espectaculars.
P. V. 24.000 €     Ref. R12141

ZONA ALTA
FINANÇAMENT 100%
Pis 114 m2,
4 habitacions, 2 banys.
P. V. 85.500 €       Ref. P11727

PARDINYES
Local 100 m2, 
altell 90 m2, 
sortida de fums.
P. V. 100.000 € Ref. L11977

RAMBLA FERRAN
Pis 120 m2, 
4 habitacions, 2 banys, 
aire condicionat.
P. LL. 500 € Ref. P12191

LA GRANADELLA
Finca d’oliveres en plena pro-
ducció, reg gota a gota, 
caseta amb ordinador 
i placa solar, magatzem.
P. V. 25.000 €      Ref. R12184

BENAVENT DE SEGRIÀ
FINANÇAMENT 100%
Casa aparellada 211 m2, 
3 habitacions, 3 banys, jardí da-
vant i darrere.
P. V. 135.000 €    Ref. C12200

PRÍNCEP DE VIANA
Local 140 m2, altell 30 m2, 
lavabo, 2 despatxos, 
bomba de calor.
P. LL. 600 € Ref. L12038

C/ SANT RUF
Apartament 60 m2, 
2 habitacions, 1 bany, 
terrassa, 
pàrquing i traster.
P. LL. 450 € Ref. A5874

ALPICAT
Xalet 400 m2, 
parcel·la 764 m2, 
6 habitacions, 5 banys, 
piscina.
P. V. OCASIÓ      Ref. X7457

VALLS D’ANDORRA
FINANÇAMENT 100%
Apartament 59 m2, 
2 habitacions, 1 bany, 
aire condicionat.
P.V. 32.000 €      Ref. P11921

POLÍGON INDUSTRIAL FRARES
Nau 660 m2, altell 40 m2, 
lavabos, diàfan.
P. LL. 1.200 €      Ref. N12105

C/ MAJOR
Apartament moblat, 
1 habitació, 1 bany.
P. LL. 330 €         Ref. A12146

RAIMAT
Casa seminova, 146 m2, 
3 habitacions, 1 bany,
jardí 130 m2.
P.V. 90.100 €      Ref. C12208

ALCALDE PORQUERES
FINANÇAMENT 100%
Àtic 84 m2, 
3 habitacions, 1 bany,
terrassa 40 m2.
P. V. 78.000 € Ref. P11971 

C/ Sant Martí, núm. 61   Lleida      Tel. 973 24 63 00

www.credifinca.com    .   credifinca@credifinca.com

Es necessiten pisos per llogar.
Propietari, si vol llogar el seu habitatge amb totes les garanties, truqui a Credifinca.

NOVA BALÀFIA
Local 130 m2, lavabo, 
oficina, vidrieres.
P. LL. 700 € Ref. L12155

UNIVERSITAT
Pis 106 m2, 
4 habitacions, 1 bany.
P. LL. 400 € Ref. P12158

VILANOVA DE LA BARCA
Xalet 161 m2, 
parcel·la 4.400 m2, 
4 habitacions, 2 banys, 
plaques solars, piscina.
P. V. 150.000 €    Ref. X11995

GANGA
POLÍGON INDUSTRIAL ENTRE-
VIES
NAU NOVA 748 m2, 
altell 94 m2, 2 lavabos, 
vidriera.
P. V.: 260.000 €    Ref. N11982
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els7 
destacats 

de la 
setmana

1
2

7

4

3

5
6

Mag Centenàrius 

Mag
Lari

Lo Pallasso Didí

Fat Revolution 

Mag Òscar de La 
Torre

Ferran Aixalà

1. Miquel Vives és la persona 
que s’amaga darrera del Mag 
Centenàrius, un balaguerí 
amb una llarga trajectòria en 
el món de l’il·lusionisme. 

2. Màgic Arnau és el nom 
artístic d’Arnau Boces.  Amb 
només 16 anys, aquest jove 
de Lleida trepitja amb força 
als escenaris, disposat a me-
ravellar amb la seva màgia. 

3. Àlter ego de Jordi Baiget, 
Lo Pallasso Didí desperta 
somriures a petits i grans amb 
la seva innocència i el seu 
humor despistat.  

4. Artista polifacètic, especia-
lista en improvisació i humor 
gestual, però, sobretot, 
pallasso. Ferran Aixalà és un 
artista lleidatà que fa alhora 
d’actor, humorista, guionista i 
cantant de Pastorets Rock. 

5. L’Òscar de La Torre ens presenta una 
màgia familiar en actuacions visuals i molt 
participatives. Col·labora amb l’Aula Hospi-
talària de l’Arnau de Vilanova. 

6. Fat Revolution és el nom artístic de Magí 
Valls, un gran promotor dels espectacles 
de pallassos i bufons del territori i un gran 
mestre de la globoflèxia.

7. Probablement, un dels il·lusionistes més 
mediàtics dins del panorama actual. Afincat 
a Tàrrega durant anys, el Mag Lari ha escrit 
dos llibres sobre màgia i col·labora a TVC.

destaquem 
pel seu humor, el seu carisma i 
el seu art, 7 artistes de la màgia 
i del somriure del panorama 
lleidatà.
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Màgic Arnau



És una tradició de l’antiga 
Grècia. S’oferia a la dees-

sa Artemisa un pastís de 
mel adornat amb ciris en-
cesos, que els sacerdots 
bufaven, perquè el fum 

arribés a la deessa i com-
plís les seves peticions.

? Per què un 
ensurt ens 
pot tallar 
el singlot? ?

El singlot arriba de manera inesperada i pot anar-
se’n de la mateixa manera, ja que els moviments 
respiratoris són controlats per centres nerviosos 
del bulb cerebral. Per això, amb un ensurt, que ac-
tiva inconscientment aquesta àrea, és possible que 
els mecanismes de regulació de freqüència i pro-
funditat de la respiració, alterats pel singlot, tornin 
a sincronitzar-se.
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els 7
perquès ?

Per què les persones utilitzem anells 
com un objecte de compromís??

La sim-
bo log ia 
de l’anell 
com a objec-
te en què ma-
terialitzar la unió ve de molt 
lluny. Hi ha constància que els 
egipcis utilitzaven joies cir-

culars per representar 
l’eternitat i la unitat, 

especialment en 
forma de bra-
çalets, però és 
probable que 
aquest ús sigui 
encara molt més 

antic, fins a re-
muntar-nos a la 

prehistòria. De fet, 
els grecs van agafar la 

idea dels perses, i van ser 
els primers a fabricar braçalets 
en miniatura perquè les núvi-
es els utilitzessin com a anell 

de boda. Per col·locar-lo es va 
escollir el quart dit de la mà 
esquerra, l’anular. La raó fona-
mental és que antigament es 
pensava que d’aquest dit en 
partia una vena que arribava 
directament al cor; per això, 
era el més indicat per posar-hi 
el segell del matrimoni.
Així, quan sigueu a l’altar i re-
beu l’anell, ja sabreu per què 
s’utilitza com una manera de 
simbolitzar el compromís, ja 
que un anell és per sempre, 
com es transmet en diferents 
tradicions culturals.

Per què té tanta importància la 
Seu Vella de Lleida en la història??

La cate-
dral de 
la Seu 
Vella o 
ca tedra l 
antiga de 
Lleida és el 
m o n u m e n t 
més emblemà-
tic de la ciutat. Es 
va construir en estil ro-
mànic, encara que les seves 
voltes són de creueria ogival 
gòtiques. A més, s’alça al turó 
conegut com a turó de Lleida, 
que domina la ciutat i la co-
marca del Segrià.
A Catalunya la persistència 

de l’art 
r o m à n i c 

fins al segle XIII 
va produir estructures arqui-
tectòniques com la catedral 
de Lleida. El seu estil tardoro-
mànic, o de transició, posse-
eix les formes del romànic i la 
monumentalitat del gòtic. Les 

seves portades i els seus ca-
pitells van generar un impor-
tant taller escultòric romànic, 
conegut com l’Escola de Llei-
da. El seu magnífic claustre, 
amb la seva galeria-mirador 
sobre la ciutat, es va realitzar 
entre els segles XIII i XIV.
Cal destacar que la catedral 
es va acabar al segle XV, amb 
la construcció del campanar i 
de la porta dels Apòstols.
A més, l’any 1707, atesa la 
seva important posició es-
tratègica, la Seu Vella es va 
convertir en caserna militar, i 
no va tornar a exercir funci-
ons religioses. Encara que ha 
passat per moments de gran 
abandó, el trasllat dels oficis 
religiosos ha permès que se’n 
conservi l’estil original sense 
afegits posteriors d’altres es-
tils. I, d’aquesta manera, s’ha 
convertit en l’orgull lleidatà.

Per què els esclops 
són tan típics 
d’Holanda??

A Ho-
landa, els 
esclops s’utilitzen com a mí-
nim des de mitjan segle XIV. 
La raó que s’opti per aquest 
tipus de sabata des de fa 

tants anys la trobem realment 
en el fet que a Holanda hi ha 
una terra molt humida. Per 
aquesta raó es protegien els 
peus amb la fusta esmaltada 
amb què tallaven les sabates. 
Com que era un calçat més 
alt, allunyaven el seu portador 
de la terra pantanosa que hi 
havia. De fet, l’esclop rep el 
nom de l’altura, ja que prové 
del grec soccus, que significa 
‘pedestal’.

Per què els dits 
de l’ésser humà 
s’enganxen al gel??

Quan toquem el gel després 
de treure’l del congelador, on 
es troba a una temperatura 
de -20 ºC, observem que es 
queda enganxat als nostres 
dits. La raó és que l’escassa 
humitat que hi ha a la nostra 
pell es congela instantània-
ment quan entra en contac-
te amb aquest bloc glaçat. 

Per desenganxar-lo haurem 
d’utilitzar, precisament, ai-
gua, perquè desfaci el que 
s’ha quedat a la nostra pell. 
De la mateixa manera, això 
també succeirà si toquem una 
glaçonera amb glaçons dins, 
encara que la intensitat de 
l’atracció dependrà del tipus 
de glaçonera.

Per què les 
persones tenim 
apèndix al 
nostre cos??

La funció original de l’apèndix, encara important 
en molts països del tercer món, és la de servir de 
petit magatzem de recanvi dels bacteris que confi-
guren la flora intestinal. El nostre sistema digestiu 
està habitat per nombrosos bacteris beneficiosos, 
que ens ajuden a digerir els aliments. De fet, aquí 
els bacteris hi poden viure fins que els necessitem 
per regenerar la flora intestinal.

Per què bufem 
espelmes el dia 
del nostre 
aniversari?
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Víctor, per fi arribes als 
30 anys, benvingut al club!

Víctor, amb els 30 recent fets, passes a formar part del club del 
3, com la resta de la colla. Ara ja no et tenim enveja. Felicitats!

25·11
dimarts

Tot i fer-ne 35, el Jordi t’estima. I la Leti, el Toni, 
la Clara, la Laura, l’Albert, el Denis, el Sergi...
Et fas gran, Leti, d’edat, perquè de persona ja no en pots ser més, de gran. I malgrat envellir, 
com tot bon vi, el Jordi et vol continuar degustant cada dia de la vostra vida junts. Feliços 35!

Gent de Lleida se suma a la moda de fotografiar-se amb un exemplar de ‘7accents’
La plataforma ciutadana Gent de Lleida va acollir 
una petita presentació del setmanari 7accents ara fa 

unes setmanes al Sícoris Club. Per palesar la seva sa-
tisfacció amb el nou setmanari lleidatà, el nombrós 

grup reunit es va voler fotografiar amb el segon nú-
mero de la publicació.

7·11
divendres

22·11
dissabte
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Previst que Isabel Pantoja ingressi a presó
L’Audiència de Màlaga li ha donat un termi-
ni a Isabel Pantoja per entrar a la presó. Amb 
aquesta decisió, desestima el recurs de súplica 

presentat pels advocats de la cantant perquè no 
complís la condemna de dos anys imposada per 
blanqueig.

19·11
dimecres

Pirelli llança un 
calendari fet amb 
aires fetitxistes
La marca de neumàtics Pirelli presenta la 42a edi-
ció  del seu calendari amb l’objectiu de represen-
tar els estereotips de la moda i les star system.

18·11
dimarts

Troben sense vida 
Miss Honduras i 
la seva germana
Després d’una setmana desaparegudes, la policia 
ha trobat finalment la que va ser Miss Honduras i 
la seva germana mortes a Aranda, a Santa Bàrbara.

19·11
dimecres

L’actor Chris Hemsworth, 
elegit l’home més sensual del 
món per la revista ‘People’
L’actor Chris Hemsworth, el marit d’Elsa Pataky, ha estat elegit 
l’home viu més sensual del món per la revista People. El prota-
gonista de Thor és un dels homes més admirats del moment.

19·11
dimecres



AGE
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diven
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21
Lleidantic, Llei-
da Retro i la 
Trobada del Disc 
LLOC: Fira de Lleida
HORARI: 10.30 i 16.00 h
Del 21 al 23 de novembre 
tindrà lloc la 21a edició de 
Lleidantic (Saló d’Antiquaris 
i Brocanters de Lleida), la 8a 
edició de Lleida Retro (Expo-
sició de Vehicles Antics i Clàs-
sics) i la 4a Trobada del Disc, 
als salons paral·lels al Pavelló 
3 de Fira de Lleida. Els salons 
acolliran quaranta expositors 
en una superfície neta d’ex-
posició de 1.982 m2. 

25 anys de la 
Fundació Escle-
rosi Múltiple
LLOC: Espai Orfeó
HORARI: 18.00 h
Recital de poesia d’homenat-
ge a Miquel Martí i Pol amb 
motiu del 25è aniversari de la 
Fundació Esclerosi Múltiple 
i el 10è de l’Hospital de Dia 
Miquel Martí i Pol.

Teatre ‘Prendre 
partit’
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 21.00 h
Berlín, 1946. El comandant 
nord-americà Steve Arnold, 
ajudat per la seva secretària 
alemanya i un jove tinent, in-
terroga diversos testimonis 
per recollir proves i acusar-los 
de col·laboracionisme amb 
els nazis el director de la Fil-

harmònica de Berlín. L’obra 
s’estrenarà a Lleida abans que 
arribi a Barcelona. 

Virgil & The 
Accelerators, 
en concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Aquest jove guitarrista sud-
africà es troba de gira al nos-
tre país. Virgil McMahon és un 
artista precoç que està aixe-
cant riuades de tinta al Regne 
Unit. 

dis
sabte
22
Ruta de les  fonts 
monumentals
LLOC: Museu de l’Aigua
HORA: 12.00 h
El Museu de l’Aigua proposa 
un recorregut pel conjunt de 
fonts monumentals que re-

partien l’aigua del Dipòsit del 
Pla de l’Aigua, construïdes al 
segle XVIII en el centre histò-
ric de la ciutat. Inclou la visita 
guiada al Dipòsit. 

Demostració de  
bateries 
electròniques
LLOC: Bucs d’Assaig El Mercat
HORA: 17.00 h
Presentació de diferents mo-
dels de bateries electròniques 
Yamaha amb demostracions 
en directe. 

‘El gegant del pi’. 
Una història 
musical
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados

HORA: 18.30 h
“El gegant del pi” és una can-
çó que sovint cantem, però 
qui era el personatge? La 
Jove Orquestra de Cerdanyo-
la  ofereix  un  concert  acom-
panyada d’una colla de tite-
lles. 

‘El lago de los 
cisnes’
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 21.00 h
Aquesta temporada arriba al 
Teatre de la Llotja una con-
cepció del ballet nova: ballet 
clàssic i patinatge artístic.

Sanjosex, en
concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Quatre anys després de l’acla-

mat Al marge d’un camí, San-
josex retorna finalment amb 
nou disc, Festival. I és que les 
catorze cançons que formen 
el disc són una paleta rica i 
variada de ritmes musicals i 
estats d’ànim. 

Xavier Baró, en 
concert
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORA: 22.30 h
El cantant lleidatà Xavier Baró 
presentarà en concert el seu 
nou treball, Allau d’estrelles 
solitàries.

diu
menge
23
‘Presto y Wall-e’
LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 12.00 h
El CaixaFòrum organitza jor-
nades de cinema per a tota 
la família. Avui es projectarà 

Jordi Gasión + Meritxell Gené
LLOC: Espai Orfeó
HORA: 22.30 h
Les cançons dels altres és un espectacle basat en 
aquelles cançons que han inspirat els dos músics 
ponentins. Una mena d’homenatge als seus herois 
musicals. Amb dues guitarres, un acordió i dues 
veus, de vegades juntes i d’altres per separat, des-
granen a la seva manera peces que van des de la 
Nova Cançó fins a terres llunyanes de l’altre costat 
de l’Atlàntic, en un concert únic i exclusiu.
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Presto y Wall-e. El preu de 
la pel·lícula és de 4 €, però 
compta amb el 50% de des-
compte per als clients de la 
Caixa.

Lleida Esportiu-
Valencia Mestalla
LLOC: Camp d’Esports 
HORA: 17.00 h
El Lleida Esportiu torna a ju-
gar a casa i s’enfronta aques-
ta vegada amb el Valencia 
Mestalla. 

Jo, Bertolt 
Brecht
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORA: 19.00 h
Espectacle en el marc de la 
23a Mostra d’Arts Escèniques 
Josep Fonollosa. L’obra anirà 
a càrrec de Santa Joana dels 
Escorxadors de l’AEM - Belles 
Arts Teatre. 

Concert de Santa 
Cecília
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 19.00 h
Amb motiu de la celebració 
del 750è aniversari de la Pa-
eria, la Banda Municipal de 
Lleida proposa la relació de la 
música amb la Paeria de Llei-
da al llarg dels segles. El con-
cert serà un pretext per “rees-
trenar” Los Ilergetas, obra de 
1870. 

El vi a l’òpera 
LLOC: CaixaForum
HORA: 19.00 h
Recital de cant i piano ide-
at i presentat pel periodista 
Marcel Gorgori. El grup es-
tarà format pel tenor Albert 
Casals, el baríton Toni Marsal 
i el pianista Ricardo Estrada. 
L’activitat té les seves places 
limitades.

Rosana, en 
concert

LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 19.00 h
Aquesta canària, àmpliament 
coneguda per tot el món, 
presentarà 8 lunas, el seu vui-
tè disc, on fa un recorregut 
pel que han estat els seus dis-
set anys de carrera, que l’han 
portat a recórrer el món i a 
vendre deu milions de còpies.

Concert de Gui-
llem Roma
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.30 h
Riquesa musical i cançons 
amb personalitat pròpia que 
contagien màgia i optimis-
me. Una música nòmada que 
porta a viatjar per sons de 
frontera que van de Mèxic als 
Balcans.

dilluns 
24

Presentació de 7accents + 
concert de Lidia Guevara
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 19.00 h
La presentació oficial d’aquest nou mitjà de co-
municació tindrà lloc el dijous 27 de novembre 
a càrrec del periodista de RAC 1 Jordi Margarit. 
L’acte clourà amb un concert de la cantautora Li-
dia Guevara, que actuarà per primera vegada a 
la demarcació de Lleida per presentar el seu nou 
disc, Héroe del universo.

‘Üç maymun/
Tres monos’
LLOC: CaixaForum
HORA: 19.00 h
Üç maymun / Tres monos, de 
Nuri Bilge Ceylan, narra la his-
tòria d’un pare, una mare i un 
fill que han aconseguit con-
solidar la seva relació familiar 
a través de les mentides, ja 
que sempre carreguen contra 
les culpes dels altres per no 
haver de fer front a les seves 
pròpies. Forma part dels ci-
cles de la Filmoteca Terres de 
Lleida.

Tertúlia sobre el 
6 d’octubre
LLOC: Sala Montsuar de l’Ins-
titut d’Estudis Ilerdencs
HORA: 19.30 h
Tertúlia de presentació de 
diversos llibres històrics, en-
tre els quals, 6 d’octubre. La 
desfeta de la revolució cata-
lanista de 1934 i Els escena-
ris del 6 d’octubre, a càrrec 
dels mateixos autors, Manuel 
López Esteve i Jaume Barrull 
Pelegrí.

di
marts 
25
Campanya de 
donació de sang

LLOC: Sala Montsuar de l’IEI
HORA: 10.00 h
Vine a donar sang pel Banc de 
Sang i Teixits. De les 10.00  a 
les 20.00 h a la Sala Montsuar 
de l’IEI. 

Dia Interna-
cional per a 
l’Eliminació de la 
Violència envers 
les Dones
LLOC: Plaça dels Fanalets de 
Sant Jaume

HORA: 11.00 h
Acte institucional de comme-
moració del Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Vio-
lència envers les Dones, amb 
ofrena floral inclosa.

dime
cres
26
Taller A tot ritme
LLOC: Centre Cívic de l’Ereta
HORA: 18.00 h
Activitat física per a la millo-
ra, la coordinació, l’equilibri 
i la flexibilitat, mitjançant el 
ritme i el moviment.

‘Talent x com-
partir: diguem 
no a la violència 
masclista’
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORA: 19.00 h
Espectacle per fomentar les 
relacions afectives saludables 
i lliures de la violència masclis-
ta entre la gent jove. 

dijous
27
III Memorial 
Hortènsia Alon-
so
LLOC: Centre de Cultures 
Transfronterer
HORA: 9.30 h
III Memorial Hortènsia Alon-
so, dedicat als adolescents i 
joves i a la violència masclista 
a les xarxes socials. Jornada 
tècnica adreçada a professio-
nals i persones que treballen 
en l’àmbit formatiu.

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 adreçats als infants.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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_Los juegos del hambre: Sinsajo 
parte 1 (12) 
dv. 22.30, ds. 20.00, 22.30, dg: 
18.00, 20.20, dl. 19.15, 22.15
_Operació cacauet (Apta)
ds. 18.15
_Dos días, una noche (12)
dv. 22.30, ds. 20.15, dg. 20.15
_Born (12)
ds. 18.00, 22.30, dg. 18.15, dl. 
19.15, 22.15

MAJÈSTIC Tàrrega

_L’abella Maia (Apta)
ds. 18.15, dg. 17.00
_Interstellar (16)
ds. 22.30, dg. 19.30, dl. 22.15

ARMENGOL Bellpuig

_L’abella Maia (Apta)
ds. 18.15, dg. 17.00
_Interstellar (16)
ds. 22.30, dg. 19.30, dl. 22.15

CASAL Agramunt

_Drácula: La leyenda jamás 
contada (16)
ds 22.15, dg. 19.30, dl. 22.00
_Com ensinistrar un drac 2 
(Apta)
dg. 17.00

LA LIRA Tremp

_Her (12)
dv. 22.15, ds. 18.30, dg. 17.15
_Justi&Cia (16)
ds. 22.15, dg.19.30, dl. 22.15

PARIS Solsona

TEATRE COMTAL 
Ripoll

Los juegos del hambre: 
Sinsajo parte 1
Katniss Everdeen es troba 
en el Districte 13 després 
de destrossar els Jocs per 
sempre. Sota el lideratge 
de la comandant Coin i 
el consell dels seus amics 
més lleials, Katniss estén 
les seves ales mentre llui-
ta per salvar Peeta Me-
llark i una nació encora-
tjada per la seva valentia. 

Dos a la carta
L’Òscar, un calculador 
broker urbà, i el Dani, un  
habitant d’una vila sense 
ofici ni benefici, desco-
breixen que són germans 
i es veuen obligats a com-
partir un restaurant per-
dut en un idíl·lic paratge 
rural.

Nunca es demasiado tarde
El treball de John May 

consisteix a trobar els 
familiars dels que han 
mort sols. Meticulós fins 
a l’obsessió, John va 
més enllà del deure en 
el seu treball i s’involucra 
al màxim. La seva vida 
és tranquil·la fins que el 
seu cap li comunica  el 
seu acomiadament. John 
s’allibera de les rutines i 
sent la vida amb la seva 
excitant imprevisibilitat.

EL CASAL Almacelles

ERA AUDIOVISUAU 
Vielha

CINEMA HORARIPEL·LÍCULA
  HORARI Dv - Ds HORARI Diumenge HORARI Dl - Dj
ALPICAT Interstellar (12) 15.40-18.50-22.00 12.30-15.40-18.50-22.00 15.40-18.50-22.00  
ALPICAT Interstellar (12) 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) (CAT)  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) 15.40-17.10-18.40 11.40-15.40-17.10-18.40 15.40-17.10-18.40
ALPICAT El juez (12) 20.10-22.40 13.10-20.10-22.40 20.10-22.40
ALPICAT El niño (16)  12.45-15.10     
ALPICAT Vamos de polis (12) 17.35 17.35 17.35
ALPICAT Caminando entre las tumbas (18) 19.25-21.35-23.45 19.25-21.35 19.25-21.35
ALPICAT The equalizer: El protector (18) 19.30-21.50-00.10 19.30-21.50 19.30-21.50
ALPICAT Antboy, el pequeño superheroe (Apta) 16.30-18.00 12.00-13.30-15.00-16.30-18.00 16.30-18.00
ALPICAT Las nuevas aventuras de Caperucita Roja (Apta)  12.10-14.00 
ALPICAT Origenes (7) 15.50-17.50-19.50-21.50-23.50 15.50-17.50-19.50-21.50 15.50-17.50-19.50-21.50  
ALPICAT Ninja turtles (7) 16.30-18.30 12.30-14.30-16.30 20.25-22.20
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 Serena (16)  11.40-13.35      
ALPICAT Los juegos del hambre: Sinsajo parte 1 (12) 15.40-18.00-20.20-22.40-00.50 15.40-18.00-20.20-22.40 15.40-18.00-20.20-22.40
ALPICAT Los juegos del hambre: Sinsajo parte 1 (12) 16.50-19.10-21.30-23.50 12.10-14.30-16.50-19.10-21.30 16.50-19.10-21.30
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 Drácula: La leyenda jamás contada (16) 18.45-20.30-22.15-00.00 18.45-20.30-22.15 18.45-20.30-22.15
ALPICAT The skeleton twins (12) 17.00 11.45-13.30-15.15-17.00 17.00
ALPICAT Dos a la carta (Apta) 16.15-17.50-19.25-21.00 11.30-13.05-14.40-16.15-17.50-19.25-21.00 16.15-17.50-19.25-21.00
ALPICAT Anabelle (16) 22.35-00.15 22.35 22.35
ALPICAT Los boxtrolls (Apta) 15.30-19.00 12.00-15.30-19.00 15.30-19.00   
ALPICAT Los boxtrolls (Apta) (CAT) 17.15 13.45-17.15 17.15 
ALPICAT REC 4 (16) 21.00-22.45-00.30 21.00-22.45 21.00-22.45

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 homefront 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 Como 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 Nunca es demasiado tarde (7) 15.00-18.00-21.05 15.00-18.00-21.05 15.00-18.00-21.05
FUNATIC Nunca es demasiado tarde (7) (VOS) 22.40 22.40 22.40
FUNATIC Dos días, una noche (12) 16.20-19.30-22.40 16.20-19.30-22.40 16.20-19.30-22.40
FUNATIC El amor es extraño (12) 16.30 16.30 16.30
FUNATIC Diplomacia (7) 15.00-18.00-19.30-22.40 15.00-18.00-19.30-22.40 15.00-18.00-19.30-22.40
FUNATIC La gran invención (7) (CURT) 22.15 22.15 22.15
FUNATIC La sal de la tierra (VOS) (7) 15.00 15.00 15.00
FUNATIC La sal de la tierra (7) 20.30 20.30 20.30
FUNATIC El tiempo de los amantes (VOS) (7) 20.55 20.55 20.55
FUNATIC El tiempo de los amantes (7) 17.00-18.45 17.00-18.45 17.00-18.45
    
PRINCIPAL Relatos salvajes (16) 16.00-18.05-20.10-22.15 16.00-18.05-20.10-22.15 16.00-18.05-20.10-22.15
 
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) 18.15-22.15 18.15-22.15 18.15-22.15
RAMBLA Antes del frío invierno (12) 16.20-20.20 16.20-20.20 16.20-20.20
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  

_Baikonurt (Apta)
dv. 22.15
_Avions 2: Equip de rescat 
(Apta)
ds. 18.15
_Interstellar (16)
ds. 22.15, dg. 17.00, 20.00, 
dl.22.15

_Aviones: Equipo de rescate 
(16)
dg. 17.00
_El amanecer del planeta de los 
simios (12)
dg. 20.00

_Drácula: La leyenda jamás 
contada (16)
ds. 22.00, dg. 19.45, dl. 22.00
_Com ensinistrar un drac 2 
(Apta)
dg. 17.00
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7è
art

‘I origins’ o l’art de fer un bon drama
romàntic de ciència-ficció ‘hipster’

Pòster pro-
mocional i fo-
tograma d’‘I 
origins’, segona 
pel·lícula de 
Mike Cahill.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Encara no us n’havíeu assa-
bentat? Correu, insensats, 
correu a la vostra sala de ci-
nema més propera. Per fi una 
pel·lícula que mereix la inver-
sió del vostre valuós temps. 
D’acord, m’he deixat endur. 
Encara que he de dir que es 
troba entre el millor d’aques-
tes dues últimes setmanes. 
Potser a alguns us sonarà el 
nom d’Another Earth; es trac-
ta del primer film de Mike 
Cahill, estrenat el 2011, i que 
tant va fer parlar. Ciència-
ficció amb sentiment de baix 
pressupost. Un ambiciós guió 
i una posada en escena sense 
gaire artifici, però molt “resul-
tona”. Si no l’heu vista encara, 
feu-ho. Val la pena, de debò. 
La setmana passada arribava 
a la nostra cartellera el seu 
segon llargmetratge, que va 
ser guanyador de l’última edi-
ció del Festival de Cinema de 
Sitges, I origins. Michael Pitt 
(Funny games, 2007) inter-
preta Ian Gray, un estudiant 
de biologia molecular espe-
cialitzat en l’evolució de l’ull 
humà, que coneix una mis-
teriosa dona l’iris de la qual 
és multicolor. Anys després, 
la seva recerca el condueix a 
un descobriment sorprenent, 
que podria canviar la manera 
com percebem la nostra exis-
tència. Brit Marling (Another 
Earth, 2011) i Àstrid Bergès-
Frisbey (Pirates of the Carib-
bean: on stranger tides, 2011) 
acompanyen Pitt en el repar-
timent d’una pel·lícula intimis-

‘Love’, el nou film 
de Gaspar Noé, ja 
comença a causar 
revolta en la xarxa

 D. M.
 LLEIDA

L’irreverent realitzador fran-
cès torna a la càrrega amb 
un film que promet barrejar 
sentiments i sexe explícit, 
en 3D? ”Un sexy melodra-
ma sobre dues noies i un 
noi, que els la posarà dura, 
als nois, i farà plorar a les 
noies.” Aquesta declaració 
i un suggeridor pòster és 
tot el que sabem de Love.

ta, que torna a posar sobre la 
taula l’eterna lluita entre cièn-
cia i fe. Amb una estètica una 
miqueta alternativa, però ben 
cuidada, que dota el film de 
la personalitat de Cahill, I ori-

gins aconsegueix sacsejar-nos 
emocionalment al llarg de 
gairebé dues hores de dura-
da. Un talentós exercici narra-
tiu, construït, en part, gràcies 
a la reescriptura d’algunes es-

Katniss Everdeen 
torna de nou per
revolucionar la 
nostra cartellera

 D. M.
 LLEIDA

La tercera entrega de The 
hunger games ja habita 
les nostres sales de cine. 
A Mockingjay part 1, Ever-
deen es converteix en la 
líder del Districte 13 i de 
la revolució contra el Capi-
toli. També veurem Philip 
Seymour Hoffman en un 
dels seus últims papers.

cenes al costat dels mateixos 
actors, que aconsegueix do-
tar la trama d’una major pro-
ximitat i intensitat, narrades 
de manera envolupant i molt 
propera a la poesia.
Cahill torna a fer-ne de les se-
ves i aconsegueix convèncer 
una audiència exigent amb el 
seu projecte més ambiciós. 
I origins, sens dubte, us en-
tretindrà, us inspirarà i segur 
que us sorprendrà. Espereu 
durant els crèdits.

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

Cava brut nature
gran reserva

Tel. 610 92 33 73. Sr. Joan

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
El canal nord-americà 
Netflix estrenarà la sèrie de 
‘Marco Polo’ el desembre
Els deu capítols podran veure’s en línia des del primer dia.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Qui li ho havia de dir, a Mar-
co Polo, que un dia els seus 
viatges serien contats d’una 
manera tan èpica i sexual 
com ens els pinta la nova pro-
ducció de Netflix. Quan falta 
menys d’un mes per a l’estre-
na, el canal nord-americà ha 
anat soltant amb comptago-
tes un parell de tràilers i al-
guna fotografia o altra, que ja 
ens deixen entreveure l’estè-
tica i l’estil que regiran la fic-
ció protagonitzada pel desco-
negut italià Lorenzo Richelmy. 
El 12 de desembre ha estat el 
dia triat per Netflix per nar-
rar l’època en la qual l’aven-
turer italià va viure al costat 
de Khublai Khan, el cinquè 
Khagan, que va regnar entre 
1260 i 1294, i que es conside-
ra el fundador de la dinastia 
xinesa Yuan. 
Marco Polo també gaudirà 
de la presència de Benedict 
Wong (Prometheus, 2013), 
com a Khublai Khan; Joan 
Chen (Twin Peaks, 1992), com 
l’emperadriu Chabi; Chin Han 
(The dark knight, 2008), com 
a Jia Sidao; Zhu Zhu (Cloud 
atlas, 2012); Tom Wu (Skyfall, 
2012), o Rick Yune (Ninja as-
sassin, 2009), entre d’altres.
A pesar que el rodatge s’ha-
via de dur a terme a la Xina, 

Imatge promocional
de la sèrie ‘Marco 
Polo’, nova ficció èpi-
ca protagonitzada per 
l’actor italià Lorenzo 
Richelmy.

Ha tingut un 
pressupost de 
90 milions de 

dòlars

i que l’estrena estava previs-
ta el 2013 a través del canal 
Starz, les traves administrati-
ves que va posar el país més 
poblat del món van paralitzar 
la producció, i la van arrosse-
gar a la cancel·lació. Fins que, 
l’any passat, Netflix va decidir 
interessar-s’hi, n’adquirí els 
drets i traslladà tot l’embull 
a Itàlia, Kazakhstan i Malài-
sia. Més de dos anys des de 
l’anunci del projecte, l’anima-
lada dels noranta milions de 
dòlars que li ha costat al canal 
americà solament la produc-

ció dels deu capítols de la 
primera temporada situa 

Marco Polo en el nostre 
punt de mira més “se-
rièfil”. Sens dubte, un 
ambiciós projecte, 
que pot estar desti-
nat a convertir-se en 
la successora de la 
violenta Spartacus.

Tot apunta al fet que 
Marco Polo sabrà nar-

rar una història plena 
d’avarícia, traïció, intriga 

sexual i rivalitat. I per si encara 
no us queda clar, fins i tot sou 
a temps de jutjar-ho vosaltres 
mateixos, veient els dos avan-
ços en vídeo a través del web 
oficial de la sèrie, o a YouTu-
be mateix, si així ho preferiu. 
Rius de sang (encara que no 
tants com a Spartacus), nus 

femenins amb espasa inclosa 
i un no parar d’acurats plans 
d’aparença més que cine-
matogràfica, que plasmaran 
l’exòtic entorn que envolta 
el senyor Polo a través de les 
seves aventures. Un immens 
desplegament de mitjans, po-
sats a disposició de la ficció, 

que la cadena responsable de 
la seva engegada ha decidit 
invertir en la que s’espera que 
sigui la seva sèrie bomba de 
la temporada.
Escrita i creada per John Fus-
co i produïda per Netflix i The 
Weinstein Company, Marco 
Polo arrencarà la seva carre-
ra televisiva el proper 12 de 
desembre, amb un episodi 
dirigit pels responsables de 
la cinquena entrega de la 
pel·lícula Pirates of Caribbe-
an, Joachim Ronning i Espen 
Sandberg.
Recordeu que els deu capítols 
que formen la primera tem-
porada de Marco Polo esta-
ran disponibles íntegrament 
des del mateix dia d’estrena 
de la sèrie en la plataforma 
audiovisual Netflix. Aconse-
guirà Marco Polo conquistar 
el públic i trobar el seu lloc 
entre les sèries d’ara?

OPiNiÓ
Amagat darrere de la porta de la sala
Dilluns, deu de la nit. Un petó de la 
meva mare fa que comprengui que ja 
hauria d’haver-me ficat al llit. És hora de 
dormir. Tanco els ulls. Com cada dilluns, 
una inquietant música, que em posa 
els pèls de punta, es cola dins el meu 
timpà, i m’arrabassa la son d’una bufe-
tada. Com cada dilluns a aquesta hora, 
però uns quinze minuts més tard, torno 
a sortir d’amagatotis de la meva habi-
tació i m’amago darrere de la porta de 
la sala de casa. La vella tele de tub dels 
meus pares (moderna aleshores) m’en-

lluerna una vegada més, i m’obliga a 
mirar aquella opening que després em 
faria tenir malsons, i que amb els anys 
em portaria a idealitzar un programa 
de televisió del qual avui dia segueixo 
enamorat. Com cada dilluns, els agents 
Mulder i Scully resolen casos d’allò 
més paranormals, mentre jo dormo, o 
ho intento. Com cada dilluns, Telecin-
co emet un nou capítol de The X-Files. 
Com cada dilluns, aconsegueixo tancar 
els ulls, desitjant ser gran per no tornar 
a tenir por mai més.

Dani Martínez realitzador



VISUAL

Neox decideix rescatar ‘Retorno a Lilifor’ 
i programar-la per a principis de 2015

 D. M.
 LLEIDA

Molts potser encara recor-
den el nom de Retorno a 
Lilifor. Només cal mirar un 
parell d’anys enrere, més 
concretament a principis de 
2012. Durant aquell fred hi-
vern, els responsables de 
programes com Muchacha-
da Nui o Museo Coconut es 
posaven a produir aquesta 

nova comèdia, que Antena 3 
decidia oblidar en un calaix 
indefinidament. Els chanan-
tes Julián López, Ernesto Se-
villa, Raúl Cimas, Carlos Are-
ces i Joaquín Reyes són els 
encarregats d’aquest pro-
grama basat en esquetxos i 
animacions, que per fi veurà 
la llum a principis de 2015. 
Això sí, amb el risc d’haver 
perdut part del seu encant i 
de la seva frescor.

Imatge del rodatge de ‘Retorno a Lilifor’, 
durant l’hivern de 2012.

7accents.cat

La seqüela de la mítica sèrie 
‘Heroes’ arribarà el 2015

Imatge promocional de la sèrie ‘Heroes reborn’, seqüela que arribarà el 
2015 sota el guiatge del canal NBC.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Segur que encara hi ha qui 
embogeix en pensar en la 
primera vegada que va veure 
Hiro Nakamura descobrir la 
seva habilitat per manipular 
el temps. Segur que encara hi 
ha qui mira resignat cap avall 
pensant en el poc encertat fi-
nal que va tenir la meravello-
sa Heroes. I segur que enca-
ra hi ha algú a qui segueixen 
tremolant les cames després 
de veure l’anunci que va fer 

l’NBC durant el descans de 
l’última Super Bowl. Ja queda 
menys perquè Heroes reborn, 
la seqüela de la ja mítica sèrie 
de 2006, envaeixi els nostres 
televisors. Poc o gens se sap 
del projecte, tret que consta-
rà de tretze episodis, que es 
troben en mans de Tim Kring, 
creador de la sèrie original. El 
secretisme per part del canal 
nord-americà és absolut; ara 
bé, a poc a poc, n’anem co-
neixent més dades a través de 
les xarxes socials. Recordeu el 
pare de l’animadora? Aquell 
home amb ulleres i aspecte 

misteriós, que va aconseguir 
fer-se un lloc com a regular 
en la sèrie. Us parlo de Noah 
Bennet. Doncs bé, Jack Co-
leman, l’actor que li donava 
vida, ha confirmat, encantat, 
que en reprendrà el rol. No 
obstant això, tot apunta que 
aquest serà l’únic. Heroes re-
born haurà de recórrer a ca-
res noves. Heroes veia la llum 
per primera vegada el 2006, 
i aconseguia una mitjana de 
14,5 milions d’espectadors 
durant la seva gloriosa prime-
ra temporada. Tindrà la seva 
seqüela la mateixa sort?
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

El suplement
¿No trobeu que a la premsa de 
Lleida li fa falta un suplement cul-
tural? Res: quatre pàgines que 
donin notícia, amb cura i amor, 
de l’activitat dels creadors i els 
intel·lectuals d’aquí. Jo sí que ho 
penso. I molts col·legues meus 
també. Jo, en general, em sento 
ben tractat pels periodistes de la 
ciutat amb tot el que faig i puc 
dir que admiro el nivell professi-
onal dels que tinc la sort de co-
nèixer. Però la premsa, ja se sap, 

com qualsevol empresa, utilitza 
el talent dels treballadors en fa-
vor dels interessos propis. Les di-
rectrius –els espais en el paper–, 
en aquest sentit, semblen molt 
clares –tothom ha vist Ciutadà 
Kane o ha llegit Les il·lusions per-
dudes, de manera que la jugada, 
en aquestes alçades, ja no se li 
escapa a ningú. No faré, doncs, 
el paper del lluç dient que la ges-
tió política no és més important 
que la creació artística, com ho 

donen a enten-
dre l’ordre i 
el volum de 
les notíci-
es; ni diré 
que cal-
dria cap-
girar-ne la 
tendència en 
pro d’una soci-
etat més feliç i més 
intel·ligent. No. L’únic que faig 
és demanar un suplement.

7accents
Plaça Sant Joan, 18 
1r B - 25007 Lleida 
Tel. 973 254 973

Maria Pasqual va néixer a les Borges Blanques fa 30 anys. L’hem vist desenes 
de vegades embolicada amb l’estelada. Però ella és més  de mostrar-se nua.

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

1. On acaba la Maria i comença 
la Lapiedra?
Comença i acaba al show busi-
ness. Si no, em tornaria boja del 
tot. (riu)

2. Quina relació mantens amb 
els teus orígens?
La mateixa relació de sempre. 
Pensa que la meva millor ami-
ga de la infància continua sent 
la meva millor amiga actual-
ment.

3. Què és el que més 
t’agrada de Lleida?

Les peres! (riu) I a tu?

4. Jo sóc més de pomes... I el 
que menys?
Massa olor de porc, de vegades. 
No trobes?

5. Què busques en un home: 
cos o ment?
Ment. No es nota amb els meus 
exs? No n’hi ha cap de guapo! (riu)

6. I tu, què prefereixes cultivar: 
el cos o la  ment?
Tot!!

7. En què t’ha canviat la mater-
nitat?
He madurat molt i estic canviant 
tot el meu negoci. La Martina és 
la que fa que tot ho mogui envers 
ella.

8. Treies de les millors notes a 
la universitat, ets una persona 
culta… Creus que has aprofitat 
el teu talent?
I tant! Semblar tonto als ulls d’un 
tonto és cosa de savis!

9. Com veus el procés 
independentista català?
Millor que mai.

10. Vas participar en el nou 
9-N?
I tant!

11. Coneixes l’alcalde de 
Lleida?
No.

12. Per tant, no votaries l’al-
calde de Lleida, l’Àngel Ros, 
en el cas que es presentés a 
les eleccions al Parlament de 
Catalunya? 
No.
 

13. Per acabar, al teu parer, 
quin és el polític català més 
atractiu?
Digues un nom... Segur que 
l’endevines!

14. Joan Laporta?
Gol!! (riu)

Maria Lapiedra
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