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d’Indox, que ha entrat 
en concurs de creditors

RAMON
ROCA

L’esportista lleidatana i 
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Ledesma, representaran 
Lleida a la Titan
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l’Accent Gràfic Lupe Ribot

editorial
Històries d’avis
Fa no més de tres dècades, 
quan l’espectacle del circ arriba-
va a qualsevol localitat, aixecava 
una enorme expectació entre 
grans i petits, impacients per 
contemplar en viu la màgia del 
circ. Ara, però, la crisi n’ha fre-
nat l’assistència massiva, i el circ 
malda per sobreviure.
“El xou més gran sobre gel del 
món” (és un lema, no pas una 
realitat palpable) ha desembar-
cat a Lleida de la mà de la com-

panyia Circo Alegría, una variant 
d’indiscutible bellesa del circ de 
sempre amb l’objectiu d’oferir 
un espectacle nou en el marc 
d’un món també nou.
De fet, encara que forma part 
de la cultura popular, la televisió 
i, sobretot, Internet han deixat 
el circ en un segon pla, que ja 
no és aquell esdeveniment que 
convertia els pobles en una festa 
durant uns dies. Però la televisió 
no la mirem en família, l’Internet 

no el consumim en grup, però al 
circ hi seguim anant tots junts. 
Existeix, doncs, algun entreteni-
ment més festiu que el circ?
Per això, com en el cas del tea-
tre d’aficionats, el circ, al nostre 
entendre, hauria de formar part 
d’aquells espectacles dignes de 
ser subvencionats per tal que no 
desapareguin mai. Prou que se 
subvencionen coses més indig-
nes que, de totes maneres, aca-
ben desapareixent!

Ens imaginem d’aquí a uns anys, 
quan siguem uns vellets adora-
bles (uns més i d’altres menys), 
explicant als nostres néts què 
era això del circ, i arribem a la 
conclusió que quelcom tan di-
vertit no s’hauria de convertir 
mai en una d’aquelles històries 
d’avis que avorreixen els néts. 
Perquè si l’extinció del circ és 
una de les històries que explica-
rem quan siguem grans, potser 
millor no arribar a vells...

No som blaus, som blancs
Aquest accent és  per al Pol
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Blanca era 
com la neu, 
de blanc 
vestida
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D’una banda, conductors encallats a 
la carretera i nens sense escola. De 
l’altra, paisatges de postal. Són els 

efectes més destacats de la nevada 
del 4 de febrer de 2015. Poesia visual
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El poeta mallorquí Tomàs 
Aguiló escrivia: Blanca era 
com la neu, de blanc vesti-
da/com sa innocència en es 
seu front impresa/ damunt sa 
llarga cabeiera estesa/corona 
virginal de flors teixida. Així 
mateix, tenyida de blanc, es 
llevava Lleida el 4 de febrer 
de 2015. De fet, bona part 
de les comarques lleidatanes 
van vestir una fina tela blan-
ca durant el matí, fins i tot les 
que es troben per sota dels 
200 metres, com és el cas de 
Lleida ciutat. La nevada va 
començar a les cinc de la ma-
tinada i a les deu del matí ja 

s’havia agafat al terra fins acu-
mular gruixos de fins a 7 cen-
tímetres en observatoris com 
el de Cervià de les Garrigues, 
tal com va informar el Servei 
Meteorològic de Catalunya.
Segons el Servei Català de 
Trànsit, l’AP-2 va estar tallada 
en ambdós sentits a l’altura de 
Soses des de les 07.22 hores; 
també la C-28, en ambdós 
sentits a Naut Aran, l’A-22 a 
Almacelles, l’A-2 a Arbrera, 
l’A-2 a Tàrrega per als cami-
ons i el Port de la Bonaigua, i 
va ser obligatori l’ús de cade-
nes en alguns punts de la C-
1412b, C-142b, C-28 i L-511. 
A més, la nevada va obligar a 
tallar l’accés a una seixantena 
de pobles de la Segarra, men-
tre que a Balaguer es va pro-
duir un petit xoc entre un cot-
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A la pàgina de 
l’esquerra podem 
veure els efectes 
de la neu a Ju-
neda, Alcoletge, 
Tàrrega, Balaguer 
i Mollerussa.
A la pàgina de 
la dreta hi tenim 
dues imatges de 
la nevada a la 
plaça Europa, a la 
ciutat de Lleida.
Fotos: Òscar Bue-
tas, Javi Enjuanes 
i Ares Valdés

L’any 2005,
el precedent
més recent

El 22 de febrer de 2005, passades les onze del matí, els primers flocs 
de neu començaven a caure, a diferència de l’última nevada, poc a 
poc, emblanquinant arbres i teulades paulatinament. A les dues del 

migdia, però, es començava a intensificar, la qual cosa obligava a tallar 
la circulació a l’A-2 en els carrils en sentit Aragó des de la població 

d’Alcarràs. Pocs dies després, l’1 de marc de 2005, la neu tornava a fer 
acte de presència, ara de manera més intensa, i forçava a tallar alguns 
carrers de la ciutat de Lleida, com en el cas de l’avinguda Tarradelles 
i altres accessos a la ciutat secundaris. Fins i tot, una vuitantena de 
persones es van mobilitzar per llançar més de 100 tones de sal als 

principals carrers de la ciutat fins a la una del migdia, quan van 
començar a desaparèixer les precipitacions. Abans, però, la 
neu havia obligat a suspendre el transport escolar a la Se-
garra i la majoria de rutes de transport escolar al pla de 

Lleida. A més, s’havia tallat l’N-II a Fonolleres, l’N-
240 de Vinaixa a Lleida, la C-14 a l’Urgell, l’AP-

2 i l’A-2 per als camions i era obligatori 
circular amb cadenes a la C-18 al 

port de la Bonaigua. 

xe i un autocar després que el 
turisme rellisqués a causa de 
la neu. A partir de les 14.00 
hores, la normalitat es va res-
tablir a totes les carreteres de 
la demarcació de Lleida. 
D’altra banda, a Lleida els 
busos urbans no van circular 
al llarg del matí en direcció 
a les zones altes de la ciutat, 
com Gardeny i Magraners, 
mentre que alguns veïns de 
l’Horta es van trobar 
incomunicats du-
rant unes ho-
res, sense  
t r a n s -
p o r t 
p ú -

blic ni vehicles municipals ti-
rant sal.
El transport escolar va quedar 
suspès a les comarques de la 
Segarra, l’Urgell, el Pla d’Ur-
gell, les Garrigues, la Nogue-
ra el Solsonès i el Segrià i a 
Lleida el col·legi Claver, i l’IES 
Caparrella van suspendre les 
classes. Tot plegat, va deixar 
sense classe 3.875 escolars 
de tota la província. Per úl-
tim, la neu va obligar a ajor-
nar alguns exàmens a la Uni-
versitat de Lleida (UdL), i és 
que l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària (ETSEA) 
i l’Escola Politècnica Superior 
(EPS) van aturar l’activitat aca-

dèmica. 
Tomàs Aguiló seguia així: 
Blau mantell, com el cel que 
l’ha acollida/blanc és vel, com 
dels àngels sa puresa/així la 
veia jo ple de tristesa/com si 
estàs solament allà adormida. 
Lleida i la resta de capitals 
recuperaven la normalitat i la 
seva habitual tristesa a mit-
ja tarda. Ja no hi havia nens 
jugant al carrer. Tampoc no 
hi havia els pares escridas-
sant-los. I les gelades del dia 
després, amb temperatures 
sota zero, tapaven amb el 
seu vel d’impermeable fredor 
el record d’una nevada per a 
molts inoblidable.



DIVENDRES 6 de FEBRER DE 20158

OPiNiÓ
Un abric sense paraigües
Que nevi a Lleida ciutat és sorprenent. 
Però el dimecres teníem molt aire i 
molt fred, tant en capes altes com a la 
superfície, la qual cosa implicava que la 
cota de neu fos massa baixa.  Per aca-
bar-ho d’adobar, la borrasca va creuar 
més al nord del previst i va passar per 
Lleida lentament, també més estona 
del previst. Tot plegat va provocar la 
intensa nevada del matí. De fet, a Llei-
da és molt difícil que nevi al migdia, 
però no tant que ho faci de matinada, 

sobretot per les baixes temperatures. 
És per això que la pluja de primeres 
hores es va convertir en neu. El proble-
ma és que ara ens ha entrat una onada 
de fred que afecta les temperatures 
de tal manera que en els pròxims dies 
els graus baixaran en picat i el temps 
serà gèlid. Parlar de fred quan a Llei-
da hi tenim la boira instal·lada és curi-
ós, però estic parlant de temperatures 
sota zero. Oblideu-vos del paraigües. 
Recordeu-vos d’agafar un bon abric. 

Núria Seró meteoròloga
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En l’Any del 
Turisme 
Interior i de 
Muntanya, la 
demarcació 
de Lleida creix 
en nombre de 
visitants i 
empreses 
turístiques
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El turisme 
de muntanya, 

en auge
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L’impuls turístic de la demar-
cació de Lleida, amb les se-
ves dues marques de renom 
Terres de Lleida i Pirineus, 
creix any rere any. I és que 
el medi natural s’ha consoli-
dat com  un  dels  principals  
espais  turístics  amb  major  
creixement, ja no només per 
la bellesa dels seus paisatges, 
sinó també per erigir-se com 
el millor dels escenaris per a 
la pràctica esportiva. 
Actualment, les comarques 
lleidatanes lideren l’oferta de 
neu i d’esports d’aventura ar-
reu de l’Estat espanyol i són 
el referent en les activitats 
d’aigua, com el ràfting i el 
descens de barrancs; de ter-
ra, com el senderisme, la BTT 
i les excursions a cavall; i d’ai-
re, com el parapent. 
Quant als esports d’aigua, 
el ràfting continua essent el 
servei estrella, seguit del des-
cens de barrancs, el caiac, el 
piragüisme i l’hidrospeed. Pel 
que fa als esports de terra, hi 
ha un increment significatiu 
del trekking, apareixen les 
raquetes de neu i les vies fer-
rades i remunta l’activitat del 
BTT. Tot i això, actualment, és 
molt difícil esbrinar el nombre 
de persones que practiquen 
el senderisme ja que moltes 
no es registren enlloc.
Segons l’estudi del Patronat 
de Turisme de la Diputació de 
Lleida sobre turisme actiu del 
2014, la demarcació comp-
ta amb 11 estacions d’esquí 
i 483 quilòmetres de pistes 
i un total de 223 empreses 
dedicades a l’activitat espor-
tiva i de lleure. Aquesta xifra 
suposa un increment del 8% 
respecte a l’oferta d’inici de 
temporada de l’any 2013 i un 
23% més que el 2012. Un crei-
xement que indica que, tot i 
l’actual situació econòmica, el 
Pirineu i les Terres de Lleida 
mantenen el lideratge en la 
pràctica del turisme actiu.
Els seus paisatges captivadors 
atreuen, cada any, 
prop de dos mili-
ons de turistes 
(entre els que 
pernocten 
en establi-
ments re-
glats i els 
que ho fan 
en cases de 
familiars i 
segones resi-
dències). A més, 

Dalt, l’Estany de 
Sant Maurici i els 
Encantats i esquí 
alpí a Baqueira 
Beret. Sota, ala 
delta a la Vall 

d’Àger i ràfting a 
la Noguera Palla-

resa.
Fotos: Oriol Cla-
vera i Francesc 

Tur.

anualment es generen uns 4,5 
milions de pernoctaci-

ons. Aquest 2015, 
coincidint amb 

l’Any del Tu-
risme Inte-
rior i de 
Muntanya, 
el Parc Na-
cional d’Ai-
güestortes 

i Estany de 
Sant Maurici 

compleix seixan-

ta anys. A més, La Val d’Aran 
acollirà un seguit d’esdeveni-
ments festius i esportius que 
tindran lloc a Baqueira Beret 
per commemorar el 50è ani-
versari de l’estació d’esquí.

Turista regional
Pel que fa al tipus de turista 
que aterra a la demarcació, 
el 75% prové de Catalunya, 
sobretot de Barcelona i de 
l’àrea metropolitana, seguit 
del procedent de Tarragona 

i de Lleida. Un altre 15% es 
desplaça des d’altres comu-
nitats autònomes com Ma-
drid, el País Basc i València, i 
un 10% correspon al mercat 
estranger, sobretot d’origen 
francès, holandès i anglès, 
però també japonès, nord-
americà i israelià. De mitjana, 
el client fa una despesa diària 
global d’uns 115 € (42 € l’ac-
tivitat i 73 € l’allotjament, els 
àpats i altres costos).
Segons l’últim informe turís-

tic de la demarcació, del total 
d’empreses d’esports d’aven-
tura i de turisme actiu, un 
37% estan expandint el seu 
negoci amb previsió de l’aug-
ment del seu volum d’ingres-
sos. Acostumen a ser petites 
firmes, on l’emprenedor té 
contacte directe amb el client 
i col·labora amb les empreses 
situades al seu territori.
Els esports d’aventura donen 
feina a 1.700 persones. 
Cal tenir en compte que, mal-

El 75% dels 
turistes 

provenen de 
Catalunya
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L’Alt Urgell 19 21 22

L’Alta Ribagorça 13 20 17

La Cerdanya 15 25 25

Les Garrigues 1 1 2

La Noguera 13 12 14

La Segarra 4 4 5

El Pallars Jussà 13 14 13

El Pallars Sobirà 37 43 44

El Pla d’Urgell 2 5 5

El Segrià 7 7 9

El Solsonés 11 12 18

L’Urgell 7 8 14

La Vall d’Aran 29 34 35

TOTAL 171 206 223

Empreses de turisme 
actiu i esports 
d’aventura

2012 2013 2014

A la imatge 
de dalt, BTT al 

Montsec, a la Vall 
d’Àger. 

Foto: Oriol Cla-
vera

grat la potència creixent de 
Barcelona i el gran 
fenomen del tu-
risme de sol 
i platja, en 
els darrers 
anys, la mi-
llora de les 
comunica-
cions (l’AVE 
i els dos ae-
roports d’Al-
guaire i la Seu 
d’Urgell) ha con-

tribuït a enfortir Lleida com 
una destinació turís-

tica d’interior i de 
muntanya de 

primer nivell.

Novetats 
turístiques
Com a 
n o v e t a t s 

per aquest 
2015 hi ha 

programades, 
dins del projecte 

“Perseguits i salvats”, qua-
tre rutes senyalitzades on es 
mostra el trajecte d’evasió 
dels jueus pel Pirineu de Llei-
da durant l’Holocaust nazi a la 
Segona Guerra Mundial amb 
un recorregut de 150 quilò-
metres. L’Alta Ribagorça pre-
sentarà la nova guia per des-
cobrir la comarca amb BTT. 
També destaca el projecte 
“Benvinguts!”, que acreditarà 
els allotjaments que disposin 
d’un conjunt de serveis ade-

quats als practicants de sen-
derisme i de cicloturisme i la 
nova guia de BTT i Cicloturis-
me. 
En aquesta línia de promoció, 
la ciutat de Lleida acull del 6 
al 8 de febrer la segona edi-
ció del Saló de l’Esport i Tu-
risme de Muntanya. Enguany, 
compta amb 62 expositors, 
dos més que l’any passat, i té 
un increment de la superfície 
neta del 7%. En el marc del 
certamen, que té lloc al Pave-
lló 3 de Fira de Lleida, s’han 
programat un total de 31 ac-
tivitats paral·leles (una onzena 
més que la passada edició). 
L’alcalde de Rialp i vicepre-
sident del Patronat de Turis-
me de la Diputació de Lleida, 

Gerard Sabarich, ha destacat 
que “les empreses de turisme 
esportiu creixen any rere any” 
i la fira és “una de les més 
importants de la demarcació 
quant a la producció econò-
mica”. 
En aquesta edició, s’espera 
assolir els 8.000 visitants de 
l’any anterior i compta amb la 
col·laboració de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya. El seu president, 
Jordi Merino, ha remarcat  
l’increment progressiu d’ex-
cursionistes i senderistes i 
que la demarcació de Lleida 
compta amb 3.200 quilòme-
tres de senders.

Els esports 
d’aventura 

donen feina a 
1.700 

persones

El Saló de 
l’Esport i el 
Turisme de 
Muntanya 

guanya 
expositors
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Ocasions 
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El mercat de vehicles 
d’ocasió ha estat el 
que menys ha patit 
la crisi del sector
automobilístic, i a la 
fira Lleida Ocasió
els expositors van
destacar la inèrcia 
positiva amb la qual 
ha començat l’any

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El sector de l’automoció està 
d’enhorabona. Recentment 
es va informar que en el mes 
de gener d’aquest any les 
matriculacions d’automòbils 
a la província de Lleida es 
van situar en 498 unitats, la 
qual cosa suposa un creixe-
ment del 65,45% respecte al 
gener de 2014, segons les 
dades facilitades per les asso-
ciacions de fabricants (Anfac), 
concessionaris (Faconauto) i 
venedors (Ganvam). Però el 
mercat dels vehicles d’ocasió 
també està de celebració, ja 
que les vendes estan anant 
bé, com va quedar demostrat 
a Lleida Ocasió, on es van su-
perar les dades d’edicions an-
teriors amb 15.000 visitants i 
un total de 150 vendes.

sobre rodes

Aquest fet ha provocat un 
optimisme general entre els 
venedors. “Des que vam co-
mençar l’any, estem en un 
moment fort”, explica Pau 
Rodríguez, de Nacar Centre 
Automoció, però remarca que 
“el vehicle d’ocasió ha estat 
el que menys s’ha vist afec-
tat per la crisi, ja que la gent 
ha passat de comprar cotxes 
nous a vehicles d’ocasió”.
En la mateixa línia es mos-
tra Jordi Serra, de Multiau-
to Balaguer, en apuntar que 
“aquest any ha començat amb 
la inèr-cia de l’any passat, que 
era bona. Per això, estem en 
un moment positiu”, mentre 
que Joan Vidal, de Lleida-
mòbil, sentencia que on més 
s’ha notat la crisi ha estat en 
els cotxes nous. Tot i així, hi 
ha qui diu que la situació po-
dria ser millor, com Jonathan 
Marco, de Pere-Anton: “Com-
parat amb anys anteriors, s’ha 
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Els venedors 
de vehicles 

d’ocasió 
demanen 

ajudes

notat una millora, però s’ha 
de reconèixer que les vendes 
encara són fluixes”.
Aquestes dades, així com les 
declaracions dels venedors, 
fan pensar que hi ha una cer-
ta recuperació econòmica i 
que, per tant, Espanya està 
sortint de la dura crisi que pa-
teix. “La crisi ens ha afectat 
d’una manera molt negativa”, 
sentencia Josep Batalla, de 
Nexcar. Però Marco matisa 
que “en parlar de la crisi s’ha 
de diferenciar entre pobres i 
rics, perquè el cotxe mitjà ha 
deixat d’existir”.
En aquest sentit, a Lleida 
Ocasió va quedar palès que 
s’han reduït de manera con-
siderable les transaccions de 
cotxes de menys de 6.000 
euros, perquè la gent conser-
va més temps el cotxe i quan 
l’ha de canviar ja és molt vell i 
va directe al desballestament. 
D’altra banda, segons dades 
facilitades per l’organitzador, 
han augmentat les vendes de 
turismes valorats entre 8.000 i 
10.000 euros, en molts casos 
cotxes seminous de renting 
d’empreses que els canvien 
al cap de dos anys, i pel que 
fa a monovolums i cotxes fa-
miliars, de vehicles d’entre 
10.000 i 15.000 euros.

Les ajudes de l’Estat
Les associacions Anfac, Faco-
nauto i Ganvam atribueixen 
l’increment de les matriculaci-
ons de turismes a l’efecte del 
Plan Pive d’ajuts a la compra 
de vehicles eficients, de ma-
nera que van advertir que si 
no existís, les matriculacions 
estarien a nivells més baixos.
Però aquestes ajudes apro-
vades pel Govern espanyol 
només s’apliquen als cotxes 
nous, deixant de banda els 
d’ocasió. “Pels que venem 
cotxes nous i d’ocasió, rebre 
ajudes en tots els vehicles se-
ria una arma de doble fil, ja 
que ajudaria a vendre cotxes 
d’ocasió, però, d’altra banda, 
perjudicaria els nous”, apunta 
Pau Rodríguez.
Tot i així, la tònica general 
dels concessionaris és 
la de dir que les 
ajudes en vehi-
cles d’ocasió 
serien posi-
tives per al 
sector. “Si 
hi hagués 
més aju-
des, seria 
molt posi-
tiu per a tot-
hom”, expressa 

Batalla, de la mateixa manera 
que Serra comenta que “si en 
tinguéssim, aquestes serien 
benvingudes, perquè ens aju-
darien de manera considera-
ble”. Així, Marco diu que “les 
ajudes són un handicap per 
as vehicles d’ocasió. A més, 
si el Plan Pive es pogués apli-
car a cotxes de quatre anys 
o menys serien de gran utili-
tat per poder vendre cotxes 
d’ocasió o semi nous”.

Lleida Ocasió, el referent
Lleida Ocasió (Fira del Vehi-
cle d’Ocasió) s’ha consolidat 
com un espai de referència, 
tant per a expositors com per 
a la ciutadania que busca un 
utilitari. Cal esmentar que en 
la divuitena edició, als pave-
llons 3 i a 4 de Fira de Llei-
da, es van oferir un total de 
425 turismes, monovolums, 
vehicles industrials lleugers, 
4x4, vehicles d’ocasió i km 0, 
a més d’equipaments per als 
vehicles. Per tant, els 15.000 
visitants van poder gaudir 
d’un bon espai en el qual 
poder contemplar, analitzar i 
preguntar sobretot el que hi 
havia exposat.
A més, els expositors van va-
lorar de manera molt positiva 
l’oportunitat que tenen de 
donar a conèixer tots els seus 
cotxes. “Una fira d’aquestes 
suposa fer un gran esforç, 
però val la pena, perquè el 
comprador ja ve preparat i 
mentalitzat del que es trobarà 
i, per tant, has de ser consci-
ent de què es ven i de la qua-
litat que té la competència”, 
explica Batalla.
Per la seva banda, Rodríguez 
apunta que “una fira com 
aquesta ajuda a conèixer els 
productes, el nivell de la com-
petència i a tancar les vendes 
del mes. Però sobretot ajuda 
en el tema publicitari i a do-
nar-te a conèixer”. A més, 
Serra puntualitza que “poder 
fer paquets de cotxes i expo-
sar-los en un cap de setmana 
és molt favorable per a nos-
altres. Tampoc no podem 
oblidar que fem nous clients i 

contactes, a més que 
ens vinguin a veu-

re clients que ja 
teníem”. En 
la mateixa lí-
nia es mos-
tra Vidal 
en dir que 
“ens pro-
mocionem 

de manera 
important, en-

cara que ja siguis 

conegut”, mentre que Marco 
indica que “una fira és un im-
puls per tancar les vendes del 
mes, sense oblidar que és fer 
més propaganda i reconeixe-
ment, sobretot entre els que 
no ens coneixen”.
A l’altre costat, així, estan els 
compradors potencials, que 
ja van amb la idea de trobar 
allò que desitgen. “La tònica 
general de cada any és la de 
gent que busca vehicles bons 
i barats. Cal tenir en compte 
que costa molt decidir-se, so-
bretot quan estem parlant de 
molts diners, com és el cas”, 
argumenta Josep Batalla.
Una mica més enllà va Pau 
Rodríguez, apuntant que els 
visitants busquen l’ocasió 
“que els permeti arribar a 
aquell cotxe que volen o amb 
el que somien, aquell al qual 
no tindrien accés si fos nou. 
S’ha de pensar que un vehi-
cle de segona mà suposa un 
estalvi important de diners. A 
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Els visitants van 
poder comprovar 
en primera per-
sona quin era el 
nivell dels vehicles 
exposats a Lleida 
Ocasió, mentre 
que els expositors 
van donar a conèi-
xer tots els detalls 
del que oferien 
a la divuitena 
Fira del Vehicle 
d’Ocasió.
Foto: Ò. B.

més, en el cas dels seminous, 
hi ha l’oportunitat de tenir un 
cotxe de pocs quilòmetres, 
amb pocs anys i una garantia. 
Però sempre s’ha d’especi-
ficar que hi ha dos tipus de 
compradors: els que volen un 
vehicle en condicions i amb 
una garantia i, d’altra banda, 
els que busquen cotxes molts 
barats”.
Per la seva banda, Serra infor-
ma que no hi ha un perfil únic 
de visitant en fires com Lleida 
Ocasió, mentre que Vidal opi-
na que “és difícil trobar cot-
xes molt barats en aquesta 
fira, ja que el nivell del tot el 
que exposem els concessio-
naris és molt alt”. Finalment, 
Marco comenta que “abun-
da el client que busca coses 
bones que van des dels 8.000 
euros fins als 30.000 euros, 
una oportunitat descartant 
els cotxes nous, que són força 
més cars”.
Per tant, el mercat del vehicle 
d’ocasió s’ha consolidat com 
la gran alternativa a l’hora de 
buscar un cotxe per substi-
tuir al vell o tenir-ne un quan 
no es té cap anteriorment, i 
a Lleida Ocasió es van veure 
bones oportunitats.
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Tant se val Sant Jordi 
com Sant Valentí. 
A l’hora de la veritat, 
qualsevol dels dos dies 
desemboca 
irremeiablement en una 
compra compulsiva per 
intentar satisfer les 
demandes amoroses

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

“Nosaltres som més de Sant 
Jordi, no cal que ens regalem 
res per Sant Valentí”, t’asse-
guren. “I un bé negre”, pen-
ses. Quantes converses simi-
lars podríem escoltar un 14 de 
febrer qualsevol, de bon matí, 
si paréssim l’orella! I quantes 
separacions es poden arribar 
a produir després de seguir fil 
per randa les instruccions que 
t’han estat encomanades! 
“Nosaltres no celebrem Sant 
Valentí”, vaig dir en arribar a 
la feina tot cofoi el meu pri-
mer dia dels enamorats amb 
parella. Parella, per cert, que 
no conservava el dia 15 de 
febrer del mateix any. Lliçó 
apresa...
Aquest Sant Valentí serà ino-
blidable, tant per a ella com, 

el Valentí
menys 
sant
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Diversos establiments de Lleida, des 
de perruqueries fins a botigues de 
roba, posen a disposició dels seus 
clients promocions especials per al 
Dia de Sant Valentí.

indubtablement, per a mi, i és 
que tota bona obra obté sem-
pre la seva justa recompensa. 
Ja m’enteneu, que de sants no 
en teniu ni un pèl! Per comen-
çar, cal triar un regal material 
que esdevingui un equilibri 
perfecte entre romanticis-
me i sensualitat, amb un toc 
d’intel·ligència. Així, doncs, 
opto per fullejar alguns dels 
títols que són novetat: Algui-
en que no soy d’Elisabet Be-
navent, Sígueme la corriente 
de Megan Maxwell, Nosaltres 
de David Nichols i 101 mane-
ras infalibles de decir te quie-
ro, entre d’altres. El llibre de 
l’Elisabet Benavent té bona 
pinta, és una de les grans au-
tores d’històries romàntiques 
de l’actualitat, però m’avisen 
que ara s’ha decantat per la 
novel·la eròtica i 
que, a més, 
es trac-

La majoria 
de novel·les 

romàntiques es 
publiquen per 

Sant Valentí

ta de la primera part d’una 
trilogia. Regalar el primer 
d’una sèrie de tres llibres 
em fa la sensació de coitus 
interruptus... I res més lluny 
del meu objectiu per aques-
ta nit! Ara bé, li podria rega-
lar una trilogia sencera, com 
ara After. “És per al públic 
juvenil”, m’etziben. Suposo 
que a l’amable venedora no 
li hauré semblat prou jove... 
Descartades ambdues trilogi-
es, em fixo en No està escrit 
a les estrelles de John Green, 
però ja hem vist la pel·lícula i 
no vull que semblar poc ori-
ginal. Opto pel nou poemari 
de Joan Margarit, Des d’on 
tornar a estimar. Conté ver-
sos en català sensibles, ro-
màntics, propers... I m’atorga 
aquest fals aire d’intel·lectual 

que tant 

m’agrada aparentar.  Ara bé, 
per no queda massa pedant, 
miro entre les novetats que la 
firma Mr. Wonderful ha posat 
a la venda de cara a Sant Va-
lentí. Em crida l’atenció el lli-
bre Nuestras cosas y nuestras 
tonterías, fulls en blanc per 
omplir en parella amb expe-
riències en comú a mode de 
joc. Encara que, pensant-ho 
millor, no m’imagino quedant 
amb ella per omplir el coi de 
llibret si en un futur finés la 
nostra relació, 
podria resul-
tar una mica 
v i o l e n t . . .
Finalment, 
m ’ e n d u c 
un joc de 
p reguntes 
i respostes 
de la mateixa 
marca que de 

ben segur resultarà la causa 
principal d’una futura ruptura 
entre ambdós. Però m’agrada 
jugar amb foc...
Elegits els dos llibres i amb un 
altre obsequi a la rereguarda, 
em disposo a preparar-li un 
dinar romàntic. Altrament dit, 
entro a la Rostisseria Ros per 
triar entre els molts plats que 
inclou el menú especial de 
Sant Valentí que em propo-
sa l’Olga, la seva propietària.  
De primer, canelons, cana-

pès, milfulles d’albergínia o 
espàr-

recs amb pernil; de segon, 
orada al forn, llom de porc 
amb suc, cassoleta de peix, 
pit de pollastre amb salsa o 
calamars farcits. Per només 
8 euros! Ara caldrà embru-
tar una mica la cuina perquè 
s’empassi que ho he cuinat 
jo...
Després de l’exitós dinar 
(l’absència de mal de panxa  
posterior m’ha obligat a con-
fessar que no era obra meva), 
li faig entrega dels dos llibres 
i del tercer regal, una sessió 
a càrrec d’EMME fotografia, 
promoció pensada especial-
ment per aquest dia tan es-
pecial, valgui la redundància. 
En definitiva, una sessió de 
parella d’uns 45 minuts en 
una localització exterior amb 
un import molt econòmic, tot 

un reclam per 
regalar no 
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Tres de les 
pel·lícules que 
s’estrenen 
expressament 
en el marc del 
cap de set-
mana que se 
celebra Sant 
Valentí.

Mr. Wonderful treu a la ven-
da una sèrie de productes 
per al Dia dels Enamorats

La pel·lícula 
‘Cinquanta
ombres de 

Grey’ s’estrena 
el 13 de febrer

només unes fotografies a la 
persona estimada, sinó tam-
bé una estona per compartir a 
vessar de rialles i complicitat.
Mentra ella es pentina es-
pecialment per a l’ocasió a 
IN&OUT GCH Imatge, amb 
promocions especials per al 
Dia dels Enamorats,  jo apro-
fito per trucar la Sònia Roca, 
propietària de Soni’s w@apes 
& més, que sortejava, conjun-
tament amb el gimnàs Royal, 
un massatge a base de cacau 
i una sessió d’spa per a dues 
persones entre tots els tiquets 
de compra acumulats al llarg 
dels darrers dies. Una setma-
na sencera comprant peces 
de vestir compulsivament per 
a tots els membres de la meva 
família, inclòs el Bolet, el meu 
gos, em permeten arribar al 
dia del sorteig amb la segure-
tat de qui sap que la victòria 
no se li pot escapar. La Sònia 
m’informa que una dona que 
havia comprat uns mitjons per 
a la seva filla i una altra que 
havia trobat un tiquet pel car-
rer s’havien endut els dos pre-
mis. Gràcies, deessa Fortuna!

De totes maneres, 
el sopar no pot fa-

llar. Anem al Bon-
num, el restaurant 

d’un jove i prometedor 
cuiner d’Arbeca, el Ra-

mon Tudela, que ha confec-
cionat un menú especial de 
Sant Valentí amb productes 
de proximitat i la peculiaritat 
que tots els plats han estat 
pensats per ser compartits. 
Cracker d’espaguetis de cala-
mar a la seva tinta amb flors 
i vinagreta de mango, risotto 
de gambes i bolets del temps  
al perfum de rotlle de cabra, 
tataki de tonyina vermella 
amb mostassa d’herbes  i 
wok de verduretes teriyaki, 
llangardaix de porc ibèric a la 
brasa amb encenalls de foie 
gras i Pedro Ximénez i joc de 
vainilla, maracujà i xocolata 
blanca de postres, tot acom-
panyat d’un elixir de l’amor a 
base de cava.
Ben sopats i ben beguts, res 
no pot fallar en una nit que 
preveig victoriosa. Però enca-
ra és d’hora per anar a casa. 
Així, doncs, en la cartellera del 
dia trobem l’excusa ideal per 
allargar aquesta cita de Sant 
Valentí. Tres pel·lícules s’han 
estrenat el dia abans amb la 
vista posada en el Dia dels 
Enamorats. Enamorarse, pro-
tagonitzada per Andy Garcia, 
ens presenta un home i una 

dona que, tot i ser completa-
ment diferents, es coneixen i 
s’enamoren durant les proves 
d’amissió a la Universitat de 
Middleton dels seus fills res-
pectius. Sona a tòpic total... 
Brasserie Romantik, en canvi, 
és una producció alemanya 
centrada en el restaurant de 

Pascaline i Angelo en el Dia 
de Sant Valentí, justament el 
mateix dia que reben la visi-
ta de Frank, l’antic amant de 
Pascaline. Tanmateix, l’adap-
tació cinematogràfica de 
Cinquanta ombres de Grey 
té tots els números de con-
vertir-se en l’últim peça d’un 
trencaclosques que construi-
rem unes hores després al 
meu niuet d’amor de llençols 
envellutats.
Ja a casa, després d’un dia 
llarg, em rento les dents, em 
dutxo, m’afaito, faig necessi-
tats majors per anar més lleu-
ger i em poso els calçotets 
de mudar, aquells que només 
fan acte d’aparició quan una 
persona del sexe contrari 
m’espera a l’altra banda de 
la porta del bany. No és cap 
sorpresa si us dic que hora i 
mig posant-me a punt ha es-
tat suficient perquè s’ador-
mís. Com a mínim, somia en 
mi. Ho sé perquè fa uns xis-
clets petits de plaer mentre 
es mossega el llavi. Apago el 
llum de la tauleta de nit i tan-
co els ulls. Jo també estic can-
sat. Ara parla en somnis. Em 
sembla que pronuncia el meu 
nom. M’hi apropo per escol-
tar-la millor. “Grey, Grey...”
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La crisi ha afectat de manera directa la 
Segona Divisió B, on el sou dels futbolistes 
s’ha reduït més d’un 50% en els últims anys

Mileuristes 
del futbol
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El mercat d’hivern ha tornat 
a deixar xifres d’escàndol pel 
que fa a fitxatges mediàtics. 
Malgrat tot, lluny dels focus 
i les televisions s’amaga una 
realitat, la dels futbolistes de 
Segona Divisió B que somien 
triomfar a nivell professional 
gràcies al teu talent. Però 
aquesta categoria també s’ha 
vist afectada per la crisi eco-
nòmica que afecta la societat 
espanyola. Les fitxes ja no re-
flecteixen les nòmines que hi 
havia fa una dècada i els sous 
s’han arribat a reduir en més 
d’un 50%. D’aquesta manera, 
el futbol modest ha passat 
a ser auster i realista ja que 
s’assimila al de molts treba-
lladors.
“Els clubs estan més limitats 
econòmicament. A tots els 
equips els hi costa trobar es-
pònsors. Per sort, els pressu-
postos s’han ajustat i les enti-
tats ja no es volen endeutar”, 
explica el futbolista lleidatà 
Jofre Mateu, un jugador que 
amb 35 anys té un gran cur-
rículum, on figuren equips 
de Primera Divisió com el Le-
vante UD o l’Espanyol, sen-
se oblidar que va debutar la 
temporada 1997-1998 amb el 
FC Barcelona. En aquest sen-
tit, argumenta que “encara 
que ara es promet menys i els 
sous són inferiors, hem gua-
nyat en seguretat”.
Per altra banda, el director 
esportiu del Lleida Esportiu, 
Jordi Esteve, explica que les 
ofertes econòmiques actuals 
són més austeres, però “són 
una realitat social. Els clubs 
ara estan més a prop del món 
real ja que, anys enrere, es pa-
gaven quantitats per damunt 
de la realitat”. A més, afegeix 
que les entitats esportives 
“hem arribat a la conclusió 
que hem d’adaptar-nos i limi-
tar-nos a incorporar jugadors 
que estiguin dintre de la ca-
pacitat econòmica del club”.
De la mateixa manera, An-
tonio Sanz, el director de 
comunicació de Bahía Inter-
nacional, considerada una 
de les millors agències de 
representació de futbolistes, 
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Els jugadors 
viuen dia 

a dia sense 
poder estalviar 

pel futur

A dalt, Miguel Ángel Nieto amb la samarreta del Lleida Es-
portiu, durant la seva presentació. A sota, Didac Devesa, amb 
la samarreta de l’Aiginiakos FC.  Fotos: Ò. B. / D. D.

ha reconegut que “els clubs 
s’han hagut d’estrènyer el cin-
turó i abaixar els sous”, però 
afegeix que aquesta situació 
també es viu a Primera Divisió 
i Segona Divisió, ja que “de 
jugadors ben pagats n’hi ha 
pocs. Va arribar un moment 
en el qual els clubs  esportius 
es van trobar amb dificultats 
de pagament, una qüestió 
que va afectar de manera di-
recta els jugadors. Així, s’ha 
posat en relleu que la Segona 
Divisió B és un mirall de Sego-
na Divisió i Primera Divisió”.

Una cura d’humilitat 
Gairebé en l’oblit queden 
aquells anys en els quals un 
jugador de Segona Divisió B 
podia estalviar de tal manera 
que es podia garantir una ju-
bilació, tenint present que la 
carrera d’un esportista dedi-
cat al món del futbol acostu-
ma a ser curta.
El futbolista balear Didac 
Devesa, ex del Lleida Espor-
tiu i actualment a les files de 
l’Aiginiakos FC de la Segona 
Divisió grega, explica que 
“abans es pagava molt i qui 
ho ha sabut aprofitar pot viu-
re de rendes. Però, està clar 
que quan comences a jugar 
de manera professional la 
teva família t’ha d’ensenyar 
que el futbol acostuma a ser 
per uns anys i que durant més 
de mitja vida treballadora no 
podràs jugar. Llavors, t’has de 
plantejar què fer i has d’estar 
preparat”.
Per aquesta raó, Sanz mani-
festa que en aquestes cate-
gories “cada cop és més di-
fícil viure exclussivament del 
futbol. Aquest panorama ha 
fet que s’obrin els ulls i es miri 
d’una altra manera el fet de 
continuar estudiant i tenir una 
formació acadèmica major”.
En aquesta línia es mostra 
Jofre Mateu quan afirma que 
cada vegada és més impres-
cindible tenir una preparació. 
“Abans, si gestionaves bé el 
que guanyaves podies viure 
tranquil·lament. Ara, jugar a 
Segona Divisió B no et per-
met tenir un coixí econòmic. 

En l’actualitat, es pot afirmar 
que és una feina que et per-
met formar-te mentre vius dia 
a dia, però sense poder estal-
viar”. Devesa apunta que hi 
ha pocs futbolistes que real-
ment puguin viure sobrada-
ment, ja que per a la majoria 
“el sou et dóna per viure dià-
riament i cobrir les despeses 
més importants, per res més”.
De fet, segons Esteve, “els ju-
gadors valoren cada cop més 
estar formats. La vida d’un 
futbolista dura uns deu o dot-
ze anys i després arriba una 
etapa en la qual ha d’entrar 
en el món laboral, que és més 
exigent que el mateix futbol”.

Estabilitat i projecció
Dos conceptes bàsics que 
busca un futbolista a l’hora de 
triar un club de Segona Divi-
sió B són l’estabilitat i la pro-
jecció. Així va quedar demos-
trat en les presentacions dels 
jugadors que ha incorporat 
en el mercat d’hivern el Lleida 
Esportiu, Miguel Ángel Nieto 
i Javier Rami. Són dos perfils 
de jugadors diferents, ja que 
el madrileny és un esportista 
experimentat que ha aconse-
guit jugar a Primera Divisió, 
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A la imatge supe-
rior, Jofre Mateu 
a l’Índia, mentre 
que a la inferior, 
la presentació 
de Javier Rami al 
Camp d’Esports.
Fotos: J. M. / Ò. B.

Molts
jugadors han 
de marxar a 

jugar a altres 
països 

mentre que l’aragonès somia 
ascendir i despuntar a cate-
gories superiors.
“De Segona Divisió B cap a 
baix, és un reflex molt clar 
que l’economia s’ha de trac-
tar amb delicadesa, austeritat 
i responsabilitat, ja que no 

pots jugar amb les famílies. 
Quan portes un jugador al teu 
club li has d’oferir unes quan-
titats amb les quals puguin 
viure, però també que co-
brin”, explica Esteve. A més, 
afegeix que, “avui, els juga-
dors busquen anar a clubs on 

hi hagi un bon projecte espor-
tiu, amb possibilitats d’optar 
a la categoria superior i, a la 
vegada, que l’entitat tingui 
una estabilitat econòmica i 
social que li permeti desen-
volupar la seva feina sense 
problemes. Tots valoren molt 
l’estabilitat”.
En aquest sentit, Devesa re-
flexiona que “abans es gasta-
va sense límit ni coneixement, 
deixant deutes milionaris”, 
i Jofre Mateu afegeix que, 
després d’això, “hi ha hagut 
molta precarietat, fins al punt 
que no s’han pagat sous i els 
clubs no han complert la seva 
paraula”.
Per altra banda, també està 
el paper dels representants 
dels futbolistes, encarregats 
de les negociacions. El direc-
tor de comunicació de Ba-
hía Internacional explica que 
“nosaltres no tenim la sensa-
ció que el paper de l’agent 
estigui desapareixent, ja que 
els jugadors el busquen per 
poder acabar jugant, gràcies 
a les seves influències”. Però 
hi ha veus que discrepen. Ma-
teu assenyala que “els repre-
sentants cada cop tenen un 
paper menys rellevant. Són 
intermediaris i en molts casos 
se’ls salten per aconseguir 
un benefici major, tret de les 
categories grans”. De la ma-

teixa manera opina el director 
esportiu del Lleida Esportiu 
ja que reconeix que “cada 
cop detectem menys repre-
sentants. Tot i així i malgrat 
que contactem directament 
amb el jugador, ell parla amb 
l’agent, al qual li paga una 
comissió i així ens estalviem 
haver de tenir una negociació 
farragosa”, matisa.

La possibilitat d’anar fora
Gairebé tothom coneix algú 
que ha marxat a l’estranger 
per fer realitat el seu somni, 
que no és altre que treballar 
d’allò que li agrada o ha estu-
diat. El món del futbol no n’és 
una excepció, ja que cada 
cop són més els futbolistes 
espanyols que decideixen fer 
les maletes i emprendre una 
nova aventura, lluny de casa.
Un bon exemple d’això el tro-
bem en el Didac Devesa, qui 
després de jugar a Lleida va 
marxar cap a Grècia. “Tenia 
ofertes d’Espanya per jugar 
a Segona Divisió B que no 
em motivàvem prou i des-
prés d’haver estat cinc anys 
en aquesta categoria buscava 
canviar una mica. Quan em 
van trucar de Grècia i em van 
fer una oferta econòmica i es-
portiva vaig dir que sí al mo-
ment”, explica. També sap el 
que és jugar fora Jofre Mateu, 

qui va estar jugant durant tres 
mesos a l’Atlético de Kolkata 
de l’Índia i amb la seva tor-
nada van sorgir rumors que 
podria fitxar pel conjunt de 
la capital del Segrià. “Sortir 
fora és una opció. Cal pen-
sar que a l’estranger hi ha 
mercats que ofereixen més 
diners”, manifesta.
També a Bahía Internacional 

són conscients d’aquesta re-
alitat, ja que, tal com diu An-
tonio Sanz, “la crisi ha estat 
molt dura amb Espanya i, en 
canvi, altres països de la Unió 
Europea l’han portat d’una 
altra manera, la qual cosa 
els permet fer millors ofertes 
econòmiques. A això, se li ha 
de sumar que hi ha menys por 
a sortir a l’estranger”.
Malgrat tot, també hi ha veus 
contràries a marxar i jugar en 
altres lligues. “No entenc el 
fet que un jugador marxi a un 
altre país. A l’estranger tam-
bé hi ha problemes i sortint 
desapareixen del futbol es-
panyol. La realitat és que un 
jugador que juga a les lligues 
de Xipre o Grècia, per posar 
dos exemples, aquí perd to-
talment el seu valor. Allà no hi 
ha el mateix nivell, nosaltres 
no el tenim controlat i això fa 
que als clubs els hi costi tor-
nar a apostar per ells. Crec 
que, per desgràcia, els en-
ganyen per anar a països on 
poden tenir dificultats de co-
brament”, opina Esteve.

Un llarg camí per fer
És evident que la situació ha 
canviat i els despropòsits que 
es vivien fa una dècada ja no 
hi són presents en categori-
es com la Segona Divisió B. 
“Quan veus el que alguns 
clubs es gasten en certs ju-
gadors o que el cobren, so-
bretot els més potents d’Es-
panya, penses que el futbol 
espanyol està mal repartit. 
S’ha de pensar que més de 
la meitat de jugadors de Pri-
mera Divisió i Segona Divisió 
han jugat a Segona Divisió B 
o en categories inferiors, com 
la Tercera Divisió, i aquestes 
categories s’han de cuidar”.
Encara queda molt camí per 
recórrer. “Els clubs hem de 
treballar millor i els futbolistes 
han de ser més responsables 
en les contractacions i amb el 
que se’ls exigeix. És un camí  
que han de fer conjuntament 
esportistes, federacions i 
clubs per aconseguir que el 
futbol sigui un esport viable”, 
conclou Jordi Esteve. 
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Cinc generacions de circ converteixen el 
Circo Alegría en una de les companyies 
més reinventades. En aquesta ocasió, 
fusionen tradició amb innovació sobre gel
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En deu minuts començarà el 
show. Un espectacle de nova 
generació en què el circ tradi-
cional es fusiona amb la inno-
vació per oferir un espectacle 
on els artistes realitzaran nú-
meros de circ patinant sobre 
gel. No es tracta d’un espec-

l’ale
gria
del 
circ

tacle qualsevol, és el Circo 
Alegria On Ice, l’”espectacle 
sobre gel més gran del món”. 
Una llarga cua de pares, un 
darrere l’altre, mira insistent-
ment el rellotge. Encara que-
den 30 segons perquè siguin 
les cinc de la tarda i la taquilla 
del circ obri la seva finestre-
ta. Podria ser una tarda de 
cap de setmana,  engrescada 
i divertida, però és una tarda 
de dilluns. La veritat, però, no 



DIVENDRES 6 de FEBRER DE 201528

qualsevol, ja que és el dia de 
l’espectador i les entrades al 
circ costen 10 euros. “Preus 
anti-crisis”, els nomena la 
directora artística del Circo 
Alegría, Dicky Faggioni. Com 
quasi tots els sectors, el circ 
s’ha hagut de reinventar, i tot 
i que la venta d’entrades va 
a bon ritme, els preus s’han 
hagut d’ajustar i oferir tari-
fes especials. “Sabem que 
un dilluns no és el mateix 
que un cap de setmana, però 
d’aquesta manera, fem possi-
ble que tothom pugui venir a 
veure’ns”, comenta Faggioni. 
Amb quatre generacions al 
darrere, la Dicky és tota una 
empresària, “perquè el circ 
no deixa de ser un negoci”. 
Cada any sorprenen l’espec-
tador amb un show diferent,   
tots ells ben artístics. Si l’any 
passat Circo Alegría era una 
versió particular de The Wi-
zard of Oz, fins a aquest di-
lluns es podrà gaudir d’un 
espectacle sobre gel, que té 
com a protagonistes una foca 
i un caçador, que creuaran les 
seves vides per sempre amb 
una doble moral, que els ani-
mals han de ser lliures i s’ha 
de respectar el món en què 
vivim. A través d’un acord 
amb Greenpeace, el circ en-
senya als més petits i recorda 
als més grans, que “junts hem 
de salvar l’Àrtic i hem de con-
tribuir a respectar el medi am-
bient”. A més, la pista de gel 
on té lloc l’espectacle, és una 
pista ecològica que no consu-
meix energia.
Amb aquesta visió ambienta-
lista, en què s’ha de respectar 
el medi ambient i els animals, 
es troba la idea del circ, un es-
pectacle que originàriament 
neix amb animals i artistes, 
més aviat nòmades, que mos-
tren les seves habilitats. Jus-
tament, tot el contrari del que 
podem veure en un circ com 
el de la companyia Circo Ale-
gría, on tots els equilibristes, 
trapezistes, malabaristes, cò-
mics i patinadors són profes-
sionals que assagen durant un 
any per tal d’oferir un espec-
tacle amb música en directe, 
humor per a totes les edats i 
números arriscats, deixant als 
presents amb la boca oberta.  
Circo Alegría On Ice suposa 
un avanç espectacular per al 
món del circ, combinant l’estil 
musical amb números aeris, 
acrobàtics i còmics, ja que els 
artistes han hagut d’aprendre 
a patinar i a fer els seus nú-
meros sobre gel. En total, 40 
artistes s’enfunden els seus 
vestits ajustats i lluents i amb 
un somriure a la cara surten 

a la pista a enamorar des de 
l’avi més gran, a l’infant més 
petit. En total, el circ mou fins 
a vuitanta persones en cada 
desplaçament, la majoria vin-
gudes de tot el món. Per a 
cada espectacle se selecciona 
un grup d’artistes en concret. 
Entre els artistes d’aquest nú-
mero hi ha italians, francesos, 
cubans, marroquins, romane-
sos, búlgars i espanyols. 
La mateixa directora viatja 

amb la seva família, entre els 
quals hi ha la seva filla, que 
és la malabarista de la com-
panyia. “Som un gran poble 
errant”, comenta Dicky, un 
conjunt de persones, que, 
tot i que viuen en caravanes, 
no tenen res a veure amb les 
imatges que il·lustren les pel-
lícules de Hollywood. La di-
rectora del circ em fa passar 
al seu despatx, que tampoc 
té res a veure amb el que po-

L’espectacle es podrà veure a Lleida fins al 
dilluns 9 de febrer.
Fotos: Òscar Buetas
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díem imaginar. A l’estil dels 
de Moto GP o Fórmula 1, un 
ordinador, un iMac, un iPad i 
altres productes amb la po-
meta d’Steve Jobs inunden 
un habitacle modern. 

Aquesta renovada imatge es 
trasllada a la vida dels artistes.  
Un professor els acompanya 
durant tot el viatge, recorrent 
les principals capitals del país 
donant classe de dilluns a di-

vendres. “Els fills dels artistes 
reben la mateixa educació 
que la resta de nens que van 
a les escoles, l’única diferèn-
cia és que només tenen un 
professor”, explica Dicky Fag-
gioni. La seva filla és un clar 
exemple d’èxit ja que finalitza 
ara els seus estudis de batxi-
llerat i es prepara per estudiar 
una carrera d’econòmiques, 
que cursarà a distància. No 
tots els fills d’artistes de circ 
segueixen la trajectòria dels 
seus progenitors, però molts 
d’ells fan del circ la seva vida i 
la seva passió.
“Portem l’espectacle a la 
sang”, comenta Dicky, que 
juntament amb la seva família 
sumen tres circs, els tres en 
ple funcionament per Catalu-
nya i Europa. Sembla irrisori, 
com que la persona més gran 

del circ tingui vui-
tanta anys i la 
més petita una 
setmana de 
vida. “El meu 
sogre és la 
persona més 
gran que ens 
acompanya”. 
Ansiosos, es-
peren l’arribada 
de la petita de la 
família, una nena, que 
quan li donin l’alta 
a la seva mare, 
passarà a ser 
una més del 
Circo Ale-
gría. “La 
mare va de-
cidir tenir la 
filla a Toledo, 
d’on és el seu 
home, i en pic 
puguin, vindran”, 
explica la Dicky. Tot 
i així, no ho faran a Llei-
da, perquè dilluns 8 de fe-
brer emprenen el viatge cap 
a Saragossa i més tard, cap 
a Pamplona. “Recorrem les 
principals capitals del país”, 
comenta la directora. El 2016 
ampliaran el seu recorregut 
cap a Europa, fent un tour 
pels països veïns, donant a 
conèixer el que serà el seu 
pròxim espectacle, Pinotxo,  
que assagen des de la tardor.

Catalunya prohibirà els 
circs amb animals
El maig del 2014, el Parla-
ment de Catalunya va donar 
llum verda a la tramitació 
de la modificació de llei que 
prohibeix espectacles de circ 
amb animals a Catalunya. La 
iniciativa va passar el primer 
tràmit parlamentari. La peti-
ció de prohibició va néixer de 
l’associació animalista Libera! 
i la Fundació Franz Weber 
(FFW), que en el seu moment 
va rebre el  suport de 103 
poblacions catalanes que van 
aprovar mocions en els seus 
plens municipals. Si aques-
ta llei s’aprovés, Catalunya 
es convertiria en el primer 
punt de l’Estat que prohibeix 
aquests espectacles. 
Aviat quedaran en el record 
les imatges en què un doma-
dor s’enfronta als ullals d’un 
lleó o en què un malabarista 
aguanta la respiració sota la 
pota en suspensió d’un ele-
fant. Tot i així, l’Associació 
de Professionals del Circ de 
Catalunya (APCC) subratlla 
la seva perplexitat i malestar, 
davant del que consideren un 
atac. Per la seva banda, asso-
ciacions animalistes, aplau-
deixen la llei d’acord a què 

els animals pa-
teixen, estan  

oprimits i 
en gàbies, 
a banda 
de patir 
maltrac-
t ament s 

a causa de 
les fueta-

des i cops. 
A diferència 

d’altres circs, Circo 
Alegría, no han 

hagut de de-
batre si in-
corporen 
els ani-
mals en 
els seus 
e s p e c -
tacles, ja 

que va néi-
xer amb la 

idea de ser un 
circ artístic sense 

animals. “No crec que 
un circ hagi de tenir animals 
per ser bo, hi ha de tot, circs 
amb animals bons i dolents i 
circs sense animals bons i do-
lents”, comenta la Dicky. Tot 
i que no veu malament que 
els circs incloguin especta-
cles amb animals, posa com 
a referent el Cirque du Soleil, 
com un gran show conegut 
mundialment, el qual, basa 
el seu èxit en els espectacles 
artístics. 
“El circ ha evolucionat”, sen-
tencia Dicky. I hom ho podrà 
comprovar durant aquest cap 
de setmana i el pròxim dilluns 
a les carpes situades al can-
tó del Decathlon, on tindran 
lloc les últimes funcions de 
Circo Alegría On Ice en què 
es desenvoluparan una vin-
tena de números de circ a 
càrrec d’equilibristes, trape-
zistes, malabaristes i còmics, 
entre d’altres. En concret, els 
espectadors podran contem-
plar números com el trapezi 
lliure, la roda de la mort, el 
gronxador rus i el llit elàstic, 
entre moltes sorpreses. Se-
gons Dicky, “que un especta-
cle sigui familiar no significa 
que només l’hagin de gaudir 
els més menuts, sinó que ho 
ha de poder fer tota la famí-
lia”. 
Canta Sidonie, que l’arribada 
d’un circ a la ciutat és un dia 
més a la vida. Amb els espec-
tacles que encara resten, el 
Circo Alegría intentarà que 
els dies siguin molt més que 
simples dies. 
Han passat els deu minuts, 
l’espectacle comença en tres, 
dos, u.

Imatges de 
l’espectacle del 
‘Circo Alegría 
On Ice’.
Fotos: Òscar 
Buetas

“Som un 
poble errant 

amb una gran 
diversitat de 

cultures”

El Circo 
Alegría ha 

estat sempre 
un espectacle 
sense animals
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L’escriptor lleidatà creu que Lleida 
continua sent una ciutat amb poc 
glamur i tradició literària

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Amant de la lectura, de l’es-
criptura i de la docència i gua-
nyador del VI Premi Crims de 
Tinta de RBA amb la novel·la 
Puta pasta, parlem amb Emili 
Bayo, per analitzar el món li-
terari en què vivim.

ARES VALDÉS
Com va ser rebre el Premi 
Crims de Tinta Negra?

EMILI BAYO
Una emoció considerable. La 
veritat és que em vaig pre-
sentar a un premi que l’any 
passat no s’havia convocat i 
per tant no era conscient de 
la volada que estava a punt 
d’agafar. Jo diria que inclús 
els mateixos organitzadors es 
van sorprendre una mica del 
seguiment que va tenir.

A. V. 
A què creus que es deu 
aquest seguiment?

E. B.
Primer a un interès en general 
de la literatura policíaca, en 
un moment en què les vendes 
de llibres baixen i la lectura 
deixa de ser una prioritat en-
tre molts joves. Precisament, 
en aquest moment, hi ha el 
gènere policíac que té una 
volada immensa. Suposo que 
els organitzadors van veure 
aquesta gran oportunitat de 
donar una mica de ressò al 
que feien, Barcelona va apos-
tar clarament per això i els 
mitjans de comunicació van 
fer cas a la literatura.

A. V. 
Per què ho dius això?

E. B. 
La literatura si no es conver-
teix en espectacle, deixa de 
tenir interès pels mitjans de 
comunicació. En general ten-
deixen a la sorpresa, a l’ex-
cepcionalitat i a la raresa i per 
tant, la literatura més normal 
està fora del seu interès. Per 
tant, és molt difícil pels edi-
tors fer visible la major part 
dels seus llibres i la majoria no 

tenen visibilitat en els mitjans. 
Aleshores, esdeveniments 
com aquest, serveixen per do-
nar presència a llibres que, si 
no fos per ells, passarien de-
sapercebuts. Jo mateix, que 
he tingut la sort de guanyar 
altres premis, és la primera 
vegada que em trobo amb  
aquesta resposta exagerada. 
Estic molt sorprès, la veritat.

A. V. 
Què és la novel·la negra ara 
mateix per a tu?

E. B.
Per a mi sempre ha estat una 
lectura d’entreteniment, és a 
dir, jo que sóc un lector voraç, 
quan coincideixen en la meva 
tauleta de nit dos o tres llibres 
que no m’acaben de fer el 
pes, una manera de reconcili-
ar-me amb la lectura és agafar 
una novel·la negra i distreu-

re’m. Carrego les bateries 
per poder llegir altres coses. 
Això em va passar una mica 
amb l’escriptura, ja que no 
m’hi havia dedicat mai. Des-
prés de publicar un llibre l’any 
passat de contes molt intros-
pectiu amb històries un pèl 
amargues, em vaig pregun-
tar com em podia reconciliar 
amb l’escriptura i vaig decidir 
estrenar-me en el món de la 
novel·la policíaca.

A. V. 
Diries que és 
el gènere de 
moda?

E. B. 
Hi ha molts gè-
neres de moda, 
però és la moda 
més continuada 
dins la literatura. Així 
com hi ha altres brots 

de literatura que tenen 
certa presència durant 
un o dos anys, la li-
teratura negra està 
essent un fenomen 
quasi paral·lel a la 
de la resta de llibres. 
Tant és així, que es-
crivint aquest llibre 
vaig pensar que arriba-

ria a un pú-
blic al 

q u a l 

La novel·la 
negra sem-
pre està de 

moda

La literatura 
és molt poc 
present als 

mitjans

‘Puta pasta’ 
es presentarà  
a Lleida el 25 

de març 
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Creador d’una 
editorial, Bayo 
pensa que els grans 
grups com Planeta fan 
que la literatura petita, 
com la catalana, no 
tingui la importància 
que requereix i quedi 
malmesa pel poc 
interès que desperta

difícilment podria accedir 
amb un altre tipus de litera-
tura. Aquest va ser un dels 
motius que em va empènyer a 
escriure Puta pasta.

A. V. 
Quin és aquest tipus de pú-
blic? 

E. B. 
Públic que llegeix només com 
a distracció i que no vol grans 
reflexions sobre el món i l’és-
ser humà. Vol entreteniment. 
Vaig escriure Puta pasta, pen-
sant que volia fer una novel·la 
entretinguda, en part perquè 
jo també volia entretindre’m i 
passar-m’ho bé. Com a difusor 

de literatura, és veritat que la 
literatura negra és també un 
gènere que projecta una mira-
da àcida sobre el món. I per 
tant la meva novel·la pretén 
analitzar el món en el qual vi-
vim, escorxar-lo, diagnosticar 
algun dels mals i evidenciar 
alguns dels defectes amb l’es-
perança que servirà per a al-
guna cosa.

A. V.
Per què el llibre no sortirà 
fins al 12 de març?

E. B.
Per qüestions editorials. El 
que sí puc avançar és que, si 
tot va bé, el 25 de març es 
presentarà Puta pasta al Cafè 
del Teatre de Lleida.

A. V.
Explica’ns una mica l’argu-
ment.

E. B.
El llibre explica la història d’un 
personatge, que és un negre 
literari, que ha muntat una 
empresa a Barcelona, però ell 
és lleidatà. L’empresa va cada 
vegada pitjor i està a punt de 
ser fagocitada per la crisi. Dis-
posat a qualsevol cosa, rep 
l’encàrrec de treballar per a un 
diputat. La secretària d’aquest 
diputat és una noia que co-
neix, una dona guapíssima i ex 
veïna de la seva infantesa, que 
l’enreda per robar uns diners 
i cometre un delicte. La resta 
de la novel·la explica com els 
personatges de la història van 

L’escriptor Emili 
Bayo, guanyador 
del VI Premi Crims 
de Tinta de RBA 
amb la novel·la 
‘Puta pasta’. 
Foto: Òscar 
Buetas
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empaitant aquests diners. Hi 
ha un diputat, una banque·
ra, un constructor... elements 
que podrien estar a les porta·
des de qualsevol diari.

A. V.
És un reflex de la realitat? 

E. B.
La novel·la negra per ser real·
ment autèntica ha d’intentar 
reflectir el món en què vivim 
i qualsevol persona que la 
llegeixi trobarà alguna per·
sona que sembla treta de les 
pàgines d’un diari. És evident 
que no estan inspirats en cap 
persona, però està oberta als 
suggeriments. Són personat·
ges arquetípics del moment 
social que estem vivint.

A. V.
Té un final feliç la història?

E. B.
Això no ho puc dir, trencaria 
l’expectativa d’alguns perso·
natges. Això sí, és una novel·
la molt negra, on no només 
el protagonista és un negre 
literari, sinó que van darrere 
d’uns diners negres i els per·
sonatges tenen un futur ne·
gre.

A. V.
Com a la vida real...

E. B.
Sí, exactament, reflecteix 
exactament el món en què 
vivim.

A. V.
Serà l’estrella de Sant Jordi?

E. B.
No ho sé. Ara mateix estic 
molt sorprès per la respos·
ta mediàtica que ha tingut i 
sembla previsible que tindré 
un Sant Jordi bastant mogut. 
Jo sóc una persona molt 
tranquil·la i tot això em  
supera molt. A mi m’agra·
daria estar a casa tranquil·
lament llegint, perquè si 
sóc alguna cosa, sobretot 
sóc lector, i escriure és 
un complement i 
una deriva lò·
gica de llegir 
molt i per 
tant, això 
d’exercir 
d ’ e s ·
cr iptor 
i sortir 
a firmar 
llibres i 
de tenir 
cues de 
gent perquè 
els faci una sig·

Els monopolis
fan mal a la 
literatura
catalana 

El futur del 
país depèn 
d’una llei 
educativa 

estable

Els joves no 
volen finals 
oberts sinó 

finals feliços

natura, quan per a mi no té 
cap valor ni interès, em fa una 
mica de pudor. Em molesta, 
però ho accepto.

A. V.
Recomana algun llibre per 
Sant Jordi.

E. B.
És una mica aviat ja que ara 
començaran a sortir totes les 
novetats del món, però ja puc 
recomanar Cristall de roca, de 
Francesc Pané.

A. V.
L’escriptor neix o es crea?

E. B.
Suposo que hi ha de tot. Jo 
sóc un escriptor vocacional, 
de petit escrivia moltes coses, 
però també he tingut una cer·
ta formació ja que he estudi·
at filologia i he tingut moltes 
pràctiques on he debutat com 
a escriptor. Per tant,  sóc una 
simbiosi d’ambdues alternati·
ves. El que sí que puc recoma·
nar a qualsevol que vulgui es·
criure és que sigui persistent. 
La gent aprèn a còpia d’insis·
tir i practicar i un no pot es·
perar escriure una cosa i que 
tothom li digui que és el geni 
del segle XXI.

A. V.
Hi ha algun element comú 
en totes les teves obres?

E. B.
Un escriptor ha de parlar 
d’allò que coneix i, com tota la 
meva vida l’he passat a Lleida, 
hi ha molts elements vinculats 
al meu territori. De fet, Puta 

pasta és la primera novel·la 
que no està principalment 
ambientada a Lleida, però hi 
ha escenes que passen aquí i 
tenen personatges lleidatans, 
i per tant estic molt vinculat al 
meu espai i territori. Si aques·
ta novel·la està ambientada a 
Barcelona és perquè necessi·
tava una gran ciutat on desen·
volupar·la. 

A. V.
Quants llibres tens a casa?

E. B.
Uf, no ho sé. Qui va dir que 
la cultura no ocupa espai és 
un mentider absolut. Des de 
fa molt temps que em desfaig 
de llibres. Abans els anava 
amagant per tot arreu i des de 
fa 12 anys aproximadament, 
hi ha caixes que mai han estat 
obertes i que no sé què hi ha. 
Algun dia decidiré cremar·les 
tal com estiguin perquè et 
trobes que ni les biblioteques 
accepten llibres i jo en dona·
ria una part, però no els volen 
enlloc. Tot i així, tinc una bi·
blioteca íntima irrenunciable, 
que són llibres que formen 
part de la meva identitat.

A. V. 
Com quins?

E. B.
Alguns amb els quals estàs 
vinculat sentimentalment per 
ser d’amics i de gent prope·
ra i d’altres perquè són grans 
noms que en algun moment 
de la teva vida lectora et van 
aportar alguna cosa, com els 
llibres del Milan Kundera, 
Juan Marsé o Jaume Cabré.

A. V.
Com a professor d’institut, 

creus que el nivell dels 
estudiants en literatura 

és l’adequat?

E. B.
La literatura forma 
part irrenunciable de 
la formació de qualse·

vol persona. És impor·
tant perquè ensenya 

a analitzar el 
p e n s a ·

ment i 
d e s ·

prés 

a projectar interpretacions 
del món. Això em sembla una 
part fonamental de qualsevol 
persona culta i per tant, la li·
teratura hauria de ser una part 
fonamental de l’aprenentatge 
de qualsevol persona que as·
pira a ser mitjanament culta. 
El protagonisme que té en 
els programes educatius és 
molt elàstic, però actualment 
té una importància menor. Un 
alumne pot acabar el batxi·
llerat i entrar a la universitat 
sense haver llegit El Quixot 
ni Tirant lo Blanc, i per tant, 
aquesta persona tindrà una 
mancança absoluta durant 
tota la seva vida. Potser la po·
drà subsanar per pròpia inicia·
tiva, però el sistema educatiu 
l’està excloent.

A. V.
Això influeix en el fracàs es-
colar?

E. B.
No parlem de fracàs escolar, 
sinó d’una cosa més impor·
tant, que és el fracàs vital. És 
evident que ningú que hagi 
llegit aquestes obres té garan·
tida la felicitat, però les perso·
nes que han llegit i molt, estan 
més armades per entendre el 
món i per tant, més previngu·
des per intentar ser felices. 
Als joves els costa molt llegir 
aquestes obres perquè no els 
preparen per la dificultat i per 
la fruïció delicada. Ens acos·
tumen a productes rebaixats, 
edulcorats i un jove no entén 
com una novel·la pot tenir un 
final obert, perquè l’han edu·
cat amb finals feliços.

A. V.
Com a docent, com creus 
que repercutirà la nova llei 
de Wert, reduint els graus 
universitaris a tres anys?

E. B.
Hauria de conèixer millor el 
tema però el món educatiu ha 
estat un canvi de proves per 
a tots els partits que han pas·
sat pel Govern, tant del català 
com de l’espanyol, i que els 
partits majoritaris no hagin 
arribat a un pacte d’estabilitat 
en el món educatiu, reflecteix 
perfectament la misèria de 
país en què vivim i sobretot, 
la misèria dels nostres polítics. 
Perquè, si hauria d’haver una 
cosa sagrada en la qual els 
polítics estan obligats a en·
tendre’s, és en quina mena de 
país hem de tenir en els prò·
xims vint, trenta o quaranta 
anys i això  només es fa amb 
una llei educativa estable. 
Hem tingut una burrada de 

lleis educatives, on cada par·
tit ha anat canviant allò que 
li semblava, demostrant que 
som una societat que no sap 
el que vol. La desorientació 
educativa és una metàfora del 
món en què vivim.

A. V.
Quina opinió tens del ja di-
funt José Manuel Lara?

E. B.
No el coneixia personalment. 
Va muntar un gran imperi lite·
rari que, empresarialment em 
sembla molt plausible, però 
culturalment, no tant. Que el 
principal grup editorial en ca·
talà estigui en mans del grup 
Planeta i per tant, només sigui 
una part molt petita del nego·
ci editorial, crec que perjudica 
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molt la projecció de la litera-
tura catalana. No hi tinc cap 
retret, però crec que aquests 
monopolis literaris fan mal 
a la literatura més petita, en 
aquest cas, la catalana. Jo he 
publicat en grans editorials 
com aquestes i veus com les 
publicacions catalanes són el 
menor dels seus interessos.

A. V.
Com veus les editorials de 
Lleida?

E. B.
Amb l’experiència que he tin-
gut, puc dir que és molt difícil 
competir amb les grans edi-
torials, sobretot les petites i 
perifèriques. Actualment, tal 
com està el panorama edito-
rial, estan millor armades per 

sobreviure a una crisi brutal 
del sector. La petitesa està 
essent la seva salvació per-
què tenen l’avantatge de no 
requerir grans inversions ni un 
gran nombre de treballadors, 
i per tant es poden adaptar a 
les noves mesures del mercat. 

A. V.
Et vas endinsar en un projec-
te editorial. Què va passar?

E. B.
Va ser un projecte entre un 
grup d’amics que va durar un 
temps. Jo vaig acabar desvin-
culant-me i ja no he sabut res 
més, però sembla que la cosa 
no ha anat bé.

A. V.
Amb la crisi, l’autoedició 

El pròxim 
llibre podria 
ser una obra 

policíaca

guanya pes. Creus que és 
una opció?

E. B.
Evidentment. Internet està 
afavorint l’autoedició i la pu-
blicació on line. És també un 
dels elements que provoca 
que el sector editorial s’esti-
gui resituant de nou. El pro-
blema d’una persona que 
s’autoedita són els canals de 
difusió. Existeixen les grans 
plataformes com Amazon, 
que tenen uns avantatges im-
mediats, però  l’inconvenient 
és que el negoci es desloca-
litza completament perquè les 
petites editorials no poden 
competir i, a més, les llengües 
minoritàries en persones poc 
conegudes tenen massa poc 
protagonisme.

A. V.
Què en penses de les noves 
estratègies editorials com 
els booktrailers?

E. B.
Tot aquest sistema encara 
està per reinventar-se i encara 
no es pot veure la seva efecti-
vitat. En el fons, crec que hi ha 
una qüestió cultural, que és 
difícil d’avaluar, i és el fet que 
la imatge ha estat l’enemi-
ga de la paraula escrita. Són 
dues plataformes que encara 
es miren amb desconfiança.  
Estan condemnades a con-
viure, però crec que encara 
estem molt lluny de saber què 
passarà amb això. Un book-
trailer ajuda a vendre un llibre, 
però el cost de realització i de 
difusió és interessant per un 
editor? Jo crec que està per 
demostrar encara.

A. V.
Quin creus que és el futur 
del paper?

E. B.
No desapareixerà mai. Primer 
perquè el format de llibre de 
paper és magnífic i encara no 
s’ha inventat un altre format 
que el pugui substituir. És ve-
ritat que el format digital dels 
e-books i tabletes t’ofereix 
altres avantatges, tants que 
hi ha un tipus de llibre, com 
les enciclopèdies, que sembla 
que acabarà dins d’aquestes 
plataformes digitals. Però, hi 
ha un altre tipus de llibre que 
no. Si per exemple he de lle-
gir a la platja i m’he de passar 
un dia sense connexió o sen-
se bateria, el format del llibre 
en paper és magnífic. Sembla 
ridícul, però té avantatges. A 
més, hi ha unes generacions 
que encara no s’han acostu-
mat i mentre visquin, el llibre 
de paper tindrà absoluta vi-
gència. És molt difícil que es 
substitueixi del tot; com molts 
invents de la nostra societat, 
desplacen d’altres, però rara-
ment els fan desa-
parèixer.

A. V.
Vas pu-
blicar el 
primer 
D i c c i -
o n a r i 
l l e i -
d a t à -
català. 
Què vas 
p e n s a r 
quan el vas 
tenir a les 
mans per prime-
ra vegada?

E. B.
Vaig veure que allò era una 
oportunitat magnífica, i efec-
tivament va tenir un èxit mag-
nífic. A més, els tres redactors  
es mereixen tot l’èxit. Em vaig 
alegrar molt al saber que havi-
en tret una segona part.

A. V.
Creus que ens feia falta als 
lleidatans un llibre així per 
valorar-nos?

E. B.
Sí, però també ha arribat a 
través de la via de l’humor i 
no crec que això serveixi com 
a auto prestigi. A Barcelona 
es creuen el melic del món i 
aquest llibre serveix per donar 
visibilitat a altres maneres de 
fer i parlar i per tant, és molt 
positiu, però no crec que els 
importi gaire. Ens continuen 
veient com gent rara de l’in-
terior.

A. V.
Lleida està preparada per 
acollir grans escriptors?

E. B.
Per escriure només neces-
sites una taula, un llapis i un 
paper i per tant pots escriu-
re a qualsevol part del món. 
Lleida és una ciutat tan bona 
com una altra per situar les 
teves històries i per escriure, 
però sí que és veritat que, de-
penent del tipus d’històries 
que expliques, sembla que 
Lleida no és prou adequada. 
Quan vaig publicar la meva 
primera novel·la el 1997, hi 
havia un personatge amb un 
passat tèrbol, i algun lector 
ja em deia que no es creia la 
història perquè pensar que 
aquell personatge passejava 
pel mateix carrer que passe-
java ell, no era creïble. Això 
volia dir que Lleida, en aquell 
moment, era una ciutat amb 
poca tradició literària. Crec 
que això s’ha corregit, però 
només una mica. A Lleida li 

falta glamur literari.

A. V.
Estàs prepa-

rant una al-
tra obra?

E. B.
Sí. Et puc 
dir que és 
molt pro-
bable que 

la pròxima 
obra sigui una 

novel·la policí-
aca.



DIVENDRES 6 de FEBRER DE 201534

la teva 
opinió és 

important

L’obra més
perdurable de
l’Àngel Pujol
La nit del 14 de gener, ens 
deixava inesperadament, 
de sobte, l’Àngel Pujol. Una 
aturada cardíaca fulminant, 
apagava en sec un genera-
dor d’energia i il·lusió cons-
tants, deixant-nos a tots els 
que l’estimàvem, i als que 
han tingut l’oportunitat de 
conèixer-lo, en una absolu-
ta confusió, sense paraules. 
Sí, l’Àngel, als seus 67 anys 
vivia, com sempre, al límit 
cada projecte, cada dia, 
cada instant, fins al darrer 
moment. Res ens havia fet 
pensar que pogués marxar 
d’aquesta manera.
Aquests dies han estat molts 
durs, molts tristos; però 

també han estat una expe-
riència que ens ha permès 
copsar l’afecte i considera-
ció vers l’Àngel. Qualsevol 
persona que el conegués 
mínimament li reconeixia 
a l’acte un do especial per 
fer-se estimar, i una voca-
ció innata d’ajudar tothom, 
de lideratge. Qualitats que, 
en aquests darrers anys, ha-
via canalitzat a través del 
seu projecte vital: el Centre 
d’Iniciatives Solidàries Ángel 
Olaran. 
Hem rebut infinitat de mos-
tres d’afecte; i encara n’arri-
ben. Des d’un senzill i sincer 
“ho sento”, una abraçada 
fraternal, flors, notes, te-
legrames, comentaris a les 
xarxes socials, etc., d’homes 
i dones de tots els colors 
de pell, de totes les edats, 
d’aquí de Mollerussa, del 
Pla, de Lleida, d’arreu del 
país; fins a reconeixements 
d’institucions referents de 
casa nostra, el món de l’Es-
port i la Cooperació. Totes i 

cadascuna són al nostre cor i 
s’hi quedaran per a sempre.
Al costat de l’Àngel les ale-
gries eren més grans encara. 
Al costat de l’Àngel les pe-
nes feien de més bon portar. 
L’Àngel era un home obert 
i afable, molt treballador, 
entregat amb passió a la fei-
na on sabia transmetre als 
seus equips de producció 
les pautes, la programació i 
l’eficiència com ningú. Sem-
pre començava el primer i 
era el darrer en sortir de la 
feina. També era un home 
d’una extraordinària genero-
sitat i simpatia; era el millor 
amic de cadascun dels seus 
amics, i li agradava poder 
ajudar les persones del seu 
entorn que ho necessitaven. 
En els darrers anys i després 
d’un viatge a Etiòpia -on va 
conèixer una realitat molt di-
ferent a la nostra- va decidir 
dedicar-se en cos i ànima al 
que ell anomenava “cons-
truir esperances de vida”. I 
és precisament en aquesta 

altra manera de construir, 
que no podem fallar als 
amics de Wukro, ni al Padre 
Olaran, ni a qui fou fundador 
del Centre d’Iniciatives Soli-
dàries. 
Davant d’aquesta realitat, 
per tota la gran tasca que 
s’ha dut a terme fins ara, per 
tot el que està iniciat  i cla-
rament definit,  la Fundació 
-pilotada per un Patronat 
amb un ideari de gran alçada 
moral i humana que defen-
sen persones de gran vàlua, 
uns equips de professionals 
competents i un voluntariat 
entregat- vol que res no es 
quedi sense acabar, encara 
que el seu puntal més fort 
hagi estat cridat al Cel.
La setmana passada mateix, 
el Patronat em proposava 
rellevar el meu germà com a 
president del Centre d’Inici-
atives Solidàries Ángel Ola-
ran. Responsabilitat que per 
a mi ha estat tot un honor de 
rebre i d’acceptar. 
Assolir tot el que l’Àngel va 

definir amb el Patronat, no 
és gens fàcil,  però procura-
rem fer-ho possible. Farà fal-
ta, però, sumar a tot el que 
afortunadament ja tenim,  la 
implicació ferma i decidida 
de tots aquells que, especi-
alment aquests dies, ens heu 
ofert el vostre suport, ja que 
sense la vostra col·laboració 
ens fóra molt difícil complir 
els objectius esperats. Us 
necessitem i confiem molt 
en vosaltres.
Així doncs, amb el cor a la 
mà i com a millor dels ho-
menatges que podria rebre 
el meu estimat germà, us 
convido a tots i a totes que 
ens acompanyeu en aques-
ta nova etapa, perquè tot el 
que s’ha aixecat amb tanta 
il·lusió no es perdi, continuï 
endavant i doni el seu fruit.
Us ho agraeixo, per enda-
vant. El 4 de febrer l’Àngel 
hagués fet 68 anys.

JOSEP M. PUJOL
I GORNÉ

...  opinio@7accents.cat  ...  @7accents  ...  facebook.com/7accents  ...  
instagram.com/7accents  ...  vimeo.com/7accents  ...  

Gerard Martínez Minguell directorl’accent
El gran problema de Lleida
Encara recordo el dia que la 
meva millor amiga m’agafava 
per banda, em feia seure i, xiu-
xiuejant a cau d’orella, m’atordia 
amb aquesta sentència: “El gran 
problema de Lleida són els lleida-
tans”. Tocat i enfonsat. Les meves 
batalles personals i professionals, 
tal vegada un pèl quixotesques, 
m’havien dut fins a un pou amb 
fons enrajolat a base de vergonya 
i ignomínia. No entenia l’actitud 
dels nostres governants, que fe-
ien i desfeien lliurement i, sobre-
tot, impunement. No comprenia 
la conducta dels nostres mitjans 
de comunicació, que feien i des-
feien amb la mateixa llibertat i, 

sobretot, impunitat. De la ma-
teixa manera que no assumia el 
quietisme dels nostres ciutadans, 
que, malgrat poder fer i desfer 
lliurement, preferien donar su-
port als mateixos impúdics de 
sempre. Els esforços, com deia, 
personals i professionals per can-
viar-ho, a més, queien en l’oblit 
d’un pou, com deia, amb fons 
de rajoles vergonyoses i ignomi-
nioses. La meva millor amiga tan 
sols volia apaivagar la meva pena 
fent-me entendre que no hi havia 
res a fer, que els lleidatans havien 
estat tocats per un do que era de 
tot menys do. Tanmateix, lluny de 
guarir els meus mals, la sentència 

“El gran problema de Lleida són 
els lleidatans” va trencar les rajo-
les del meu pou fins convertir-lo 
en un pou sense fons.
Temps després, la maduresa que 
confereixen els anys resulta sufici-
ent per prendre consciència que 
la genètica no és la principal res-
ponsable de tots els nostres mals, 
sinó que tot allò que ens envolta 
té més pes a l’hora de configu-
rar-nos i modelar-nos. En el cas 
de Lleida, parlem dels poders 
fàctics. I com enfrontar-se als po-
ders fàctics i no morir en l’intent? 
De cap manera. Per això, en fem 
cas omís. Uns polítics que s’han 
eternitzat al govern, una premsa 

que s’ha acomodat en la sub-
venció i una ciutadania que no 
s’entera de res. El gran problema 
de Lleida no són els lleidatans, el 
gran problema de Lleida és que 
els lleidatans no som conscients 
que tenim un problema, i gran. 
Mentre Catalunya (començant 
pel procés sobiranista) està can-
viant, Espanya (començant per 
Podemos) està canviant i Europa 
(començant per Grècia) està can-
viant, Lleida viu ancorada en el 
seu particular dia de la marmota, 
un mamífer, per cert, que es pas-
sa més de mitja vida dormint... 
I si programem el despertador 
d’una vegada?
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Presupuestos
Municipales:
tarde y mal
Dejando de lado lo que dice 
o deja de decir la ley respecto 
a los plazos; dejando de lado 
las necesidades reales de los 
y las ciudadanas de Lleida, el 
actual gobierno municipal se 
ha preocupado por elaborar 
unos presupuestos dirigidos 
a su masa crítica de votantes.
Este año, como los anterio-
res, la previsión de ingresos 
la han realizado en octubre 
y la de gastos en diciembre. 
Han negado participar a la 
ciudadanía en la elaboración 
del expediente administrati-
vo más importante del año. 
Nos han ofrecido un proceso 
participativo, no vinculante y 
al cual no dan respuestas. Al 
menos a mí no me han res-
pondido.
El Ayuntamiento de Lleida 
tiene muy mala salud finan-
ciera y cuando algún ciuda-
dano comprometido por la 
transparencia y la participa-
ción alza la voz en contra se 
le presenta como culpable 
ante la opinión pública y lo 
que es mas ruín, ante los y las 
empleadas púbicos.
Sólo los regidores y regido-
ras tienen a disposición in-
formación elaborada por los 
servicios jurídicos y económi-
cos del ayuntamiento. Sólo 
puede el equipo de gobierno 
y luego la oposición presen-
tar sus previsiones. La parti-
cipación ciudadana que quie-
ren, aquellos que calientan 
asiento en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Lleida, 
es aquella que pueden mani-
pular: léase asociaciones de 
vecinos o asociaciones ma-
nipuladas a base de subven-
ciones.

La participación, la transpa-
rencia y el derecho legítimo 
a reclamar no debería ser 
vapuleado como en la ac-
tualidad. Sacar los colores a 
los gobernantes por falta de 
transparencia en la contrata-
ción, en la ejecución de las 
malditas privatizaciones, sólo 
manifiestan la evidencia que 
sólo somos títeres de quie-
nes nos miman 15 días cada 
4 años. Léase campaña elec-
toral.
Pronto llegarán promesas de 
uno y otro lado; pronto se 
formarán las listas electora-
les, donde alguno reclama-
rá el puesto según el favor 
realizado. Pero, habitantes 
de Lleida, votantes o no, NO 
estamos para promesas: no 
hay dinero. Debido a las ma-
las previsiones vamos a tener 
“herencia recibida” durante 
décadas.
Pese a que ustedes pagan im-
puestos de ciudad importan-
te, cuando tienen necesidad 
de algún servicio municipal, 
¿reciben un contraprestación 
adecuada?
También hay caraduras que 
van a pedir la Tarjeta Gratis 
del Bus, pero que cuando le 
pasan el IBI, fanfarronea en 
el bar de que él NO paga. 
Otros, por desgracia, no 
pagan porque anteponen 
alimentar a la familia. Son 
prioridades, cada cual tiene 
la suya.
Hablando de pagar, el IVA 
tampoco lo pagarán los ex-
tracomunitarios que hagan 
shopping en Lleida, sino 
nosotr@s, las personas que 
sí pagamos el íntegro de las 
compras, durante todo el 
año.

CARLOS GONZÁLEZ
EL CIUDADANO QUE

IMPUGNÓ LOS
PRESUPUESTOS DE LLEIDA

Quina part de “que 
tots volem un SIS a 
Lleida” no s’entén?
Començo amb aquesta refle-
xió perquè ja n’hi ha prou de 
comèdies. El Sistema Integral 
de Salut que es vol crear a 
Lleida és una magnífica i ne-
cessària tasca que tots veiem 
positiva per les nostres Terres. 
Des de Comissions Obreres 
estem oberts a dialogar, de-
batre i lluitar per mantenir al 
màxim el sistema públic de 
Salut  a les nostres Terres. 
I aquí és on discrepem. No 
estem d’acord amb la figura 
jurídica de Consorci per aglu-
tinar tots els sistemes sanitaris 
de Lleida, i és per dues raons 
principalment.
Primera de totes, quina ne-
cessitat hi ha de crear un Con-
sorci amb un cost molt elevat 
si ja disposem d’una empresa 
pública ICS, llei del 2007, vo-
tada per majoria al Parlament 
de Catalunya, que disposa  la 
gestió territorial pressupostà-
ria amb una única gerència i 
prenen les decisions des del 
territori. Aquesta llei  es des-
plega a mitges  i ara amb un 
acord de govern, això vol dir 
sense debat al Parlament, és 
suficient per fer un canvi tan 
profund de model sanitari, 
consorciar els sistemes de Sa-
lut en un model mixt al nostre 
país. Decisió unilateral.
Segona, de tots és sabut, per-
què últimament és notícia, les 
irregularitats de gestió i de 
contractació d’alguns Con-
sorcis Sanitaris a Catalunya, 
amb imputats i amb deute 
que recaurà en diners públics, 
això que és una barbaritat ja 
és prou conegut en la nostra 
societat. No volem aquesta 
figura jurídica a les nostres 
Terres perquè té molt poca 

regularització i escapa a molts 
controls, cosa que CiU i ERC 
creuen que poden ser estruc-
tures d’estat i crearan 7 o 8 
Consorcis a Catalunya com a 
estructura d’estat sanitària. 
Decisió política unilateral, 
sense debat i en el cas de 
Lleida com a prova pilot sen-
se consentiment social. Cada 
dia son més les persones que 
com professionals o usuaris 
que pensen que un canvi tan 
profund de model sanitari ha 
estat poc transparent i sense 
debat real. Fem una consulta 
ciutadana, encara que hi ha 
algunes persones que opinen 
que el poble no és sobirà per 
decidir què s’ha de fer amb 
els diners de la sanitat. Déu 
meu, encara tenim aquesta 
mentalitat tan autoritària e 
imperialista.
Si al final es crea el Consor-
ci a les Terres de Lleida, una 
vegada més s’haurà imposat 
un model que el poble no ho 
veu clar i per tant els mecanis-
mes democràtics que tenim 
no s’han fet servir. Decisió 
unilateral de polítics que el 
que busquen es treure profit 
personal fent promeses que 
després ja veurem si es com-
pleixen o no, temps al temps.
No decaurem en la lluita que 
el poble sempre te l’última 
paraula i el dia 21 de febrer 
allí estarem, en la Manifes-
tació que convoca la Marea 
Blanca de Lleida i Pirineus per 
dir NO al Consorci, tothom al 
carrer i esperem que el temps 
ens acompanyi!!

AMPARO LOREN
MAREA BLANCA

Em dic Mohamed
Em dic Mohamed i sóc català. 
Sóc jove i no sóc delinqüent 
ni pertanyo a cap banda cri-

minal. Sóc fill d’una dona de 
la neteja, d’un carnisser, de 
l’imam, d’un aturat. Sóc mu-
sulmà i no sóc terrorista. Vaig 
a l’institut, treballo o estic a 
l’atur. Visc a Lleida i m’agra-
da la meva ciutat. Estimo la 
meva cultura d’origen i la cul-
tura que m’ha acollit. Vesteixo 
Swag amb dessuadora, quets 
d’última moda i gorra.
Em reuneixo a la plaça amb 
els amics d’aquí i d’altres na-
cionalitats i utilitzo les xarxes 
socials per comunicar-me 
amb ells.
Podria ser un dels 22 detin-
guts en l’operació policial 
contra els Lobos Callejeros.
La setmana passada la policia 
va entrar de matinada mitjan-
çant la força a diferents llars, 
detenint joves d’origen nord-
africà. Fins i tot hi ha hagut 
un detingut a l’institut, se-
nyalant-lo en públic! A més a 
més, en els últims mesos hem 
patit escorcolls a la via públi-
ca de manera indiscriminada!
Aquestes situacions generen 
desconfiança i racisme en la 
ciutadania, i nosaltres en pa-
tim les conseqüències.
Condemno la delinqüència. 
Però que s’atribueixin delic-
tes pel fet de formar part d’un 
grup d’amics, ser estranger o 
tenir una estètica determina-
da no és just, és discriminació.
Tant la policia com el mitjans 
de comunicació fan el seu 
treball, però no és necessària 
una operació policial tan des-
mesurada ni com s’ha tractat 
la informació als mitjans de 
comunicació.
Crido al respecte i a la pau 
entre cultures.

YASSINE EL MAJDOUB

...  opinio@7accents.cat  ...  @7accents  ...  facebook.com/7accents  ...  
instagram.com/7accents  ...  vimeo.com/7accents  ...  
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Rotondes
Un dels fenòmens arqui-
tectònics més recents 
que hem tingut a la ciu-
tat de Lleida i a la seva 
perifèria és la de l’apa-
rició de les rotondes. Fa 
uns dies, la premsa local 
publicava una carta signada 
per JaumedeLleida on feia 
unes reflexions que em sem-
blen molt interessants. L’au-
tor deia que davant la gran 
proliferació de rotondes que 
hi ha al parc vial, la seva iden-
tificació és complicada, llevat 
d’algunes que tenen algun 
element que les caracteritza. 
El senyor Jaume proposa-
va donar-los nom, com si es 
tractessin d’una plaça, o que 
tinguessin al mig un element 
identificador, proposta, la 
segona, que jo subscric to-
talment. Una plaça, un lloc 
de molt moviment, seria bon 
lloc per donar a conèixer es-
cultures, d’autors locals, i es 
podria aprofitar per la difícil 
combinació d’art i trànsit i, 
en cas de tenir encara alguna 
rotonda gran sense decorar, 

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

es podria usar per tornar a 
situar aquella figura d’en Ri-
card Vinyes que, encara que 
hagin dit que és d’escàs valor 
patrimonial, era apreciat per 
un gran conjunt de lleidatans 
que al seu voltant s´havien re-
unit.
Recordo ara ja fa temps que 
estàvem a la Universitat espe-
rant el Joan Pera, l’actor, que 
venia a impartir un curs. Men-
tre fèiem temps parlant d’al-
tres coses, va sonar el mòbil 
i era ell que s´havia perdut. 
Conduïa el seu fill, i ell, fent 
de copilot, va dir que, tant 
que coneix Lleida, havien sor-
tit per una altra de les possi-
bles entrades de la ciutat. 
–Tranquil, que jo et porto cap 
aquí ràpid, digues-me què 

veus? –li vaig preguntar. 
–Acabem de passar una ro-
tonda molt gran, amb un 
monument de rajola blanca... 
–Perfecte! –vaig dir, estàs a la 
plaça Europa, una mica lluny, 
però és fàcil. A veure, cal que 
agafis una avinguda gran que 
es diu passeig de Ronda, a la 
cantonada hi ha un bar que 
ara no recordo com es diu, 
veuràs a l’esquerra un edifici 
molt alt... 
–Es què ja hem sortit, ara es-
tic on dius. Doncs ara hauràs 
de baixar durant un parell de 
quilòmetres fins arribar a una 
altra rotonda molt gran... 
–Escolta, acabem de passar 
el Lidl...
–Com? Aneu en direcció con-
trària! Tranquil, esteu a la car-
retera de Viella, però arriba-
reu aviat a una rotonda petita 
i gireu 180º... –i així, sense 
penjar, vam travessar aque-
lles rotondes fins la dels insti-
tuts, passant per davall d’una 
passarel·la creuant el riu. 
–Sobretot, ara cal sortir per 
un petit camí que hi ha just a 

la dreta i que no està senya-
litzat.
Un èxit, van arribar a la pri-
mera, a temps de fer un cafè 
durant el qual ens va ame-
nitzar amb la seva agradable 
conversa i on no va faltar im-
postar la veu que fa quan do-
bla en Woody Allen.
Certament, mantenir una con-
versa així hagués estat més 
fàcil descrivint elements ca-
racterístics, i sense perdre el 
contacte visual amb els altres 
cotxes, doncs mira que con-
dueix malament la gent a les 
rotondes. He arribat a pensar 
que sóc jo el que ho faig mala-
ment, i he vist el vídeo a You-
Tube que explica com s’entra 
i surt de les rotondes, i és que 
hi ha gent que es mou amb 
tota tranquil·litat pels carrils, 
i feina teva de parar a temps 
per no ser envestit. Recordo 
l’acudit d’aquell que circula 
per l’autopista i sent a la rà-
dio que diuen: “Vigilin que 
hi ha un conductor en contra 
direcció”. I contesta en veu 
alta: “Un? No, tots”.

 Una plaça
és un bon lloc 
per difondre 
escultures 
d’autors locals

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

Jau, Coloma, jau!
La Coloma va néixer l’any 
1992 i va morir el 2006. A 
noranta-vuit anys, va assa-
borir la mel de l’èxit, la 
fama mediàtica i el re-
coneixement més sincer. 
Mare de nou fills i àvia de 
molts néts, alguns també 
campions de renom, es 
va retirar l’any 1999, amb 
un palmarès de trenta-dos 
títols nacionals i internaci-
onals. La popularitat de la 
Coloma, a més, ha fet que 
tingui entrada pròpia a la 
Viquipèdia, un blog que 
s’actualitza regularment i 
marxandatge amb la frase 
“Jau, Coloma, jau!”. Amb 
tot, la Coloma no era per-

fecta: era una simple gossa 
de carn, pèl i ossos.
Ben al contrari, la UdL està 
creant l’animal de compa-
nyia ideal: un gos robòtic 
controlat per mitjà d’una 
aplicació mòbil, recobert 
per una carcassa feta amb 
una impressora 3D i que 
segueix l’amo gràcies a la 
tecnologia GPS. Cal tenir 
en compte, doncs, diver-
sos punts positius, com ara 
la possibilitat d’engegar 
i apagar l’animal a volun-
tat, de canviar-li l’aspecte 
d’acord amb els gustos i 
les modes i, finalment, però 
no menys important, el fet 
que sempre, sempre, sem-

pre segueix l’amo. A sobre, 
els investigadors que hi tre-
ballen, havent fet proves a 
camp obert, asseguren que 
el comportament del robot 
“facilita l’establiment d’un 
lligam emocional molt in-
tens” amb l’amo. Bromes a 
banda, penseu en les múl-
tiples aplicacions del giny, 
també en l’àmbit terapèu-
tic.
Que el món està canviant, 
sovint a pitjor, no ho des-
cobrirem ara. Però cal reco-
nèixer que avenços com el 
gos robòtic de la UdL són 
una alenada d’aire fresc, 
una iniciativa que se suma 
a una revolució tecnològica 

que ha de servir per millo-
rar les condicions de vida 
de tots plegats. I és, sobre-
tot, una mostra que Lleida 
i la seva universitat no són 
alienes a una nova era que 
té els límits encara molt en-
llà.
Una altra cosa: a la Xina 
acaben d’aixecar el primer 
bloc de pisos fet amb una 
impressora 3D, cosa que 
redueix dràsticament els 
costos econòmics i medi-
ambientals de la construc-
ció. Males notícies per als 
professionals del sector o 
bones notícies per a les víc-
times del barraquisme al 
món, que no són poques?
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La falsa 
Sabinista

Alfonso L. 
Congostrina

periodista
i parella de

Cecília López

Com una
adolescent

Cecília
López

periodista
i parella

d’Alfonso Congostrina

A casa dels López López sem-
pre hem viscut amb algun ti-
pus de sintonia que emmarca 
la banda sonora de la nostra 
existència. És la música que 
ens ha acompanyat en els anys 
de la nostra vida. Jo, encara 
que no ho sembli, sempre he 
estat fidel als meus gustos. 
Existeix alguna cosa així com 
el DÉU, el cantant per antono-
màsia, el poeta urbà que té la 
gran sort de seguir viu: “Joa-
quin Sabina”.
Durant anys, només he escol-
tat el vocalista de la veu ron-
ca i les lletres urbanes. Abans 
de conèixer la Cecilia, el meu 
pare m’animava cada vegada 
que escoltava l’artista d’Úbe-
da: “Una altra vegada escol-
tant aquest drogoaddicte?”. 
La paraula drogoaddicte en 
boca del meu pare sonava 
encara més despectiva. Des-
prés va ser el torn de la Ceci. 
Jo crec que mai li ha agra-
dat en Sabina però com que 
el seu objectiu era fer-me el 
cep (se’n diu de l’actitud que 
adopta una noia quan l’acabes 
de conèixer, hi comences a 
sortir i aleshores ets el millor i 
el més guapo, i un cop atrapat 
comences a convertir-te en un 
autèntic desastre) i aleshores 
feia veure que era més sabi-
nista que jo. Ara cada vegada 
que el vull escoltar, “li cansa”. 
Que si és un pesat, que si bru-
teja, que totes les cançons 
són enumeracions. Pobreta, 
quina poca sensibilitat.
El poeta urbà que té la gran 
sort de seguir viu ha estat 
present en moltes etapes de 
la nostra vida. Fins i tot, i no 
és broma, el dia del nostre 

casament no vam ballar el tí-
pic vals, sinó una versió de 
“Noches de Boda” interpreta-
da pel mestre Sabina i la gran 
Chavela Vargas. So directa-
ment emès des d’un CD. Un 
dia inoblidable.
D’acord que jo també escol-
to altres artistes com Mecano 
i les seves grans lletres: “No 
hay marcha en Nova York y 
los Jamones son de York...” 
o Tennessee i d’altres merdes 
que em molen molt i que ba-
llo al menjador donant-ho tot.
A la meva dona, pobreta, gai-
rebé tot el que li agrada són 
merdes més grans que el bar-
ret de Coyote Dax. Li apas-
siona el rock carcerari dels 
Estopa. És d’un quillisme exa-
gerat, i això que el qui prové 
del Baix Llobregat i és més 
xarnego que en Ferran Adrià 
sóc jo. En fi, ja ho he donat 
per perdut, hi ha gent que per 
més que ho intenti mai sabrà 
apreciar que la veritable sen-
sibilitat és “inútil, como el se-
men de los ahorcados”.

Banda sonora, diu ell. Jo en 
diria el malson del “poeta 
urbano”, que es com li diu 
al Joaquín Sabina. I mira que 
m’agradava, fa anys, aquest 
cantautor. Però em surt el 
Sabina per les orelles. Al 
cotxe, Sabina, a casa, Sabi-
na, si marxem de vacances, 
també Sabina. El vam ballar 
fins i tot el dia del nostre ca-
sament. Com si no hi hagués 
vida més enllà del Sabina. I si 
en algun moment sento que 
sona alguna veu diferent, de 
seguida m’adono que és un 
miratge. Deu ser el Sabina 
amb Khrae, amb l’Ana Belén, 
amb en Serrat, amb l’Aute, 
el Gurruchaga o amb Fito 
Páez. No falla.
Recordo que de jovenets, un 
Sant Jordi a Barcelona, vam 
anar a la signatura de llibres 
del Sabina, que havia pu-
blicat un recull de poemes. 
Vam fer tres hores de cua per 
ser els primers i l’Alfonso va 
haver de contenir els crits i 
les llàgrimes d’emoció, com 

una fan adolescent d’en Jus-
tin Bieber, quan l’ídol li va 
demanar foc per encendre’s 
una cigarreta. Es deixa im-
pressionar pels famosos. És 
quelcom que mai entendré. 
Jo dec tocar molt de peus a 
terra perquè, a mi, no m’im-
pressionen gens. Em sem-
blen gent normal, com qual-
sevol mortal. Més coneguts 
i amb més calés, però hu-
mans, al capdavall. Ell neces-
sita fer-s’hi fotos, que li sig-
nin autògrafs i se li trava la 
llengua per culpa dels nervis. 
Com una adolescent. Igual.
Jo sóc més dels Manel i dels 
Amics de les Arts. No em puc 
queixar perquè els he vist en 
directe a Lleida i a Barcelo-
na diverses vegades. De més 
joveneta era molt fan dels 
Estopa –la meva vena choni– 
i no em perdia cap actuació 
de Jarabe de Palo.
Ara bé, si vaig a un concert, 
ha de ser a primera fila. El 
meu metre i mig d’alçada 
ho agraeix i, evidentment, 
això també implica haver de 
fer hores de cua. Abans no 
ens en perdíem ni un, so-
bretot els de festa major, a 
l’aire lliure. Diria que aquest 
és el pitjor dels danys cola-
terals de ser pares, perquè 
tenir una filla ens ha inhabi-
litat les activitats nocturnes. 
Crec que al darrer concert 
que vaig anar va ser al de la 
Dàmaris Gelabert als Camps 
Elisis. Pels qui no la cone-
gueu, és el Sabina dels nens. 
D’aleshores ençà, l’Alfonso i 
la nena es barallen per veu-
re els vídeos de la Gelabert 
i del Sabina a l’ordinador. 
Santa paciència.

:)
no 
pen
so 

igual 
que 
tu,

amor
meu

(:



Boi Ruiz presenta un registre 
per conèixer la incidència del 

càncer a la demarcació
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Àlex Villagrasa: “No 
m’esperava pas el 
Gaudí”

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

El lleidatà Àlex Villagrasa 
s’alçava la nit del diumenge 
1 de febrer amb el Premi 
Gaudí als Millors Efectes 
Especials per la pel·lícula 
REC 4, del director Jaume 
Balagueró, també d’origen 
ponentí. Al costat de la 
resta de l’equip, Villagrasa 
pujava a l’escenari del Sant 
Jordi Club de Montjuïc per 
recollir l’estatueta. “Estic 
sorprès i agraït”, confessa-
va a 7accents. “Sorprès per-
què pensava que guanyaria 
El niño i agraït perquè han 
reconegut el meu treball”. 
Actualment, el supervisor 
d’efectes visuals de Buri-
ed o Grand Piano continua 
treballant en la producció 
espanyola Palmeras en la 
nieve. “Hem viatjat per tot 
el món durant tres mesos. 
Acabem de finalitzar el 
rodatge, encara que a mi 
m’espera més de mig any 
amb els efectes visuals”. 

Mig centenar de persones protesten contra el Consorci 

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Un nou registre a la demarca-
ció de Lleida permetrà conèi-
xer la incidència i els factors 
de risc del càncer al territori 
i poder investigar en profun-
ditat la malaltia. Així ho va 
anunciar aquest dimarts, a 
Lleida, el conseller de Sanitat, 
Boi Ruiz, que va presidir el 
Consell de Salut de la Regió 
Sanitària. A través de la Unitat 
d’Epidemiologia, ja s’ha inici-
at el recull de dades que ana-
litzarà la distribució del càncer 
a les comarques lleidatanes 
per avaluar l’assistència i les 
taxes de supervivència i inves-
tigar-ne els factors de risc. Boi 
Ruiz va fer una valoració molt 
positiva de la situació sanità-

ria a la regió i va qualificar-la 
de superior respecte de la 
mitjana catalana. Així mateix, 
va anunciar la sortida en breu 
d’un nou medicament més efi-

Mig centenar de 
manifestants xiu-
len en contra del 
Consorci davant 
de Salut
Foto: L. D.

caç contra l’hepatitis C. 
 
Contra el Consorci 
Aprofitant la visita a Lleida 
del conseller Boi Ruiz, mig 

centenar de persones es van 
concentrar davant del depar-
tament de Salut de Lleida en 
protesta contra el futur Con-
sorci Sanitari. Gerard Sala, 
membre de Marea Blanca, va 
exposar que el Sistema Inte-
gral de Salut (SIS) “no és res 
més que una imposició ide-
ològica perquè vol tractar la 
sanitat com si fos una merca-
deria” i va recordar que fa un 
any que es manifesten contra 
les que consideren un seguit 
d’imposicions, “no només ide-
ològiques, sinó també demo-
cràtiques”.

SOCIETAT

La Paeria inicia les 
obres de República 
del Paraguai

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Paeria ha iniciat les obres 
de renovació del col·lector 
del carrer República del Pa-
raguai que comportaran a 
partir d’aquest dilluns res-
triccions del trànsit. 

SOCIETAT

Les famílies de gais i lesbianes 
demanen educació sexual a les aules

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Les famílies de gais i lesbia-
nes de Catalunya reclamen 
que s’inclogui l’educació se-
xual contra l’homofòbia als 
currículums escolars. Així ho 
van expressar aquest passat 
dissabte a Lleida el col·lectiu 
de gais, lesbianes, bisexuals 
i transsexuals (LGTB), que 

van celebrar una trobada pe-
dagògica a la Universitat de 
Lleida convocada pel Depar-
tament d’Ensenyament sobre 
la diversitat sexual a les aules. 
El col·lectiu LGTB insisteix en 
la necessitat que la diversitat 
sexual s’entengui com una 
normalitat per evitar conflic-
tes socials, discriminació o 
altres tipus de dificultats, so-
bretot pels adolescents.

SOCIETAT

La UdL dissenya un gos robot que 
funciona amb el GPS del telèfon

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Vuit investigadors del Depar-
tament d’Informàtica i Engi-
nyeria Industrial de la Univer-
sitat de Lleida, encapçalats 
pel professor de robòtica 
Jordi Palacín, han dissenyat i 
desenvolupat un prototip de 
robot mòbil de companyia 
que es pot utilitzar en parcs 

i jardins i que es controla re-
motament a través del GPS 
d’un telèfon mòbil amb sis-
tema operatiu Android. El 
disseny s’assembla a un petit 
gos de companyia, amb una 
carcassa construïda a través 
d’una impressora 3D de pro-
totipatge ràpid que permet 
reproduir qualsevol forma. 
Incorpora un sistema tot ter-
reny amb quatre rodes.

7accents.cat
www. el que hem fet 

bullir a la web 
aquesta setmana
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ECONOMIA

Unió de Pagesos vol 
“mesures urgents” 
per salvar la fruita

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Unió de Pagesos alerta de 
la greu crisi de preus en 
origen que persisteix en 
el sector de la fruita dolça 
(préssec, nectarina i poma) 
des de la campanya passa-
da i que pot posar en pe-
rill la viabilitat d’algunes 
explotacions. El sindicat 
considera insuficients les 
mesures aplicades i alerta 
que, de cara a la propera 
campanya, no hi ha indicis 
que puguin remuntar els 
preus en origen. Proposen, 
entre d’altres, que la Unió 
Europea prohibeixi tempo-
ralment comercialitzar els 
calibres més baixos i les im-
portacions de tercers.

POLÍTICA

El Comú aprova 
celebrar primàries 
obertes al març

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’assemblea del Comú de 
Lleida celebrada el passat 
diumenge a l’Ateneu Po-
pular de Ponent va aprovar 
per consens el mecanisme 
de primàries obertes, amb 
votació presencial oberta 
a tota la ciutadania de Llei-
da i també telemàtica per 
a les persones adherides a 
aquesta agrupació d’elec-
tors que s’organitzarà en 
base a un model assemble-
ari.  

30·1
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Recollida exprés

Servei de recollida 
d’olis usats, 
de cuina i motor
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a l’oli del teu 
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cuina

Regenerem els 
teus olis usats 
de cuina i de 
motor

Convertim l’oli 
usat en un nou 
producte net

Recollida d’olis usats de cuina i de motor

Tel. 973 21 07 21 · olicat@lleida.org

Gestió certificada

Recollida d’olis usats 
de cuina i de motor

ECONOMIA

La Paeria abonarà una part de la 
paga extra de desembre de 2012 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Ajuntament de Lleida in-
gressarà durant la propera 
setmana als treballadors mu-
nicipals la part proporcional 

3·2

de la paga extra de desembre 
de 2012, després que decidís 
acollir-se a la Llei general de 
pressupostos de l’Estat, que 
preveia que cada administra-
ció pública pogués aprovar 
l’abonament de la recupera-

ció de la part proporcional 
de la paga extraordinària del 
mes de desembre de 2012. 
En compliment de la Llei, 
aquest import no es pot in-
gressar fins que no estiguin 
aprovats oficialment els pres-

supostos. Els comptes mu-
nicipals de l’Ajuntament de 
Lleida són vigents des del 
passat dimarts quan van ser  
publicats al BOP. La tinent 
d’alcalde i regidora de Recur-
sos Humans, Sara Mestres, va 
destacar que el reemborsa-
ment es fa “d’acord amb la 
Llei de procediment adminis-
tratiu”, i va afegir que “qual-
sevol altra interpretació d’un 
retard voluntari per part de 
l’equip de govern és pura de-
magògia”.



Indox Cryo Energy, amb 
seu a Tàrrega, presenta 
concurs de creditors 

1·2

ECONOMIA

Mollerussa tindrà 
una fira comercial 
nocturna a l’octubre

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

El calendari firal de Mo-
llerussa s’amplia amb una 
nova fira que tindrà lloc a 
l’octubre. Es tracta de Fira 
Events, un certamen que es 
desenvoluparà durant les 
nits del 16 i el 17 d’octubre 
i que té un caràcter ‘emi-
nentment comercial, on els 
visitants podran viure dife-
rents experiències i progra-
mar esdeveniments relacio-
nats amb bodes, aniversaris 
o viatges. La fira serà un 
aparador dels comerços de 
la ciutat i d’aquells exposi-
tors de fora que hi vulguin 
participar en un format que 
els organitzadors han qua-
lificat de pioner a Catalu-
nya. El pressupost de l’ens 
per aquest 2015 se situa al 
voltant dels 600.000 euros, 
una xifra que, comparada 
amb la de fa quatre anys, 
cau gairebé a la meitat.
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El descens de comandes i el bloqueig de les negociacions 
amb inversors russos i kazakhs, principals causes esgrimides

 GERARD MARTÍNEZ 
 TÀRREGA

www.7accents.cat

Després que els 25 treballa-
dors de taller que restaven 
operatius a Indox Cryo Energy 
bloquegessin el passat 29 de 
gener la porta de la fàbrica per 
no deixar sortir una cisterna, 
l’empresa va decidir incorpo-
rar-los a l’ERO que havia acor-
dat el mes de novembre amb 
el comitè d’empresa, del qual 
en formaven part entre 120 i 

130 treballadors. D’aquesta 
manera, la companyia ja no 
disposava de treballadors de 
taller i tan sols en mantenia 
una vintena del departament 
d’administració que s’hi han 
incorporat aquesta setmana, 
una vegada realitzats els trà-
mits pertinents per a l’inevi-
table concurs de creditors al 
qual estava abocada aquesta 
filial del grup Ros Roca, que, 
com asseguren a 7accents al-
guns treballadors, “ha incom-
plert la seva paraula des del 
començament”. L’empresa 

Els treballadors d’Indox, bloquejant l’entrada de l’empresa. (Foto: A. T. Indox)

s’havia compromès amb els 
empleats que no havien entrat 
en l’expedient de regulació 
temporal a pagar-los els me-
sos de desembre i gener, però 
després de cobrar amb retard 
el primer mes, l’empresa no 
podia fer front a les nòmines 
de gener. L’empresa va pre-
sentar concurs de creditors el 
2 de febrer al Jutjat mercantil 
número 3 de Barcelona. La di-
recció ho justifica pel descens 
de comandes i el bloqueig de 
les negociacions amb inver-
sors russos i kazakhs.

POLÍTICA

CUP i Procés, de la 
mà a les municipals 
de Balaguer 

 REDACCIÓ
 BALAGUER

La candidatura municipal 
de Balaguer formada per la 
CUP i Procés Constituent es 
va presentar el passat dis-
sabte, després d’un procés 
de confluència. Presenten 
una candidatura “d’esquer-
res i rupturista”.

SOCIETAT

La Guàrdia Civil comissa 933.658
paquets de tabac de contraban el 2014

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La comandància de la Guàr-
dia Civil i la delegació de 
l’Agència Tributària de Lleida 
van comissar durant el 2014 
un total de 933.658 paquets 
de tabac de contraban, valo-
rats en 4,2 milions d’euros, la 
qual cosa suposa un 242,50% 
més respecte al 2013. Així  ho 
va informar la Subdelegació 
del Govern de Lleida durant 

la presentació del balanç de 
comisos del 2014 a la demar-
cació. Com a conseqüència 
d’aquestes actuacions es van 
descobrir 17 delictes de con-
traban, es van denunciar 375 
infraccions administratives de 
contraban i es van detenir a 
un total de 65 persones, 42 
de les quals de nacionalitat 
espanyola i 23 d’altres naci-
onalitats. Del total de detin-
guts, 38 formaven part de set 
grups criminals.

SOCIETAT

Fiscalia investiga l’adjudicació dels 
bombers a Alguaire i la Seu d’Urgell

 REDACCIÓ
 BARCELONA

La Fiscalia de Barcelona va 
obrir una investigació aquest 
passat dilluns per tal de de-
terminar si es van cometre o 
no irregularitats en l’adjudi-
cació del servei d’emergèn-
cies als aeroports de Lleida-
Alguaire i d’Andorra-La Seu 
d’Urgell, ambdós propietat 
de la Generalitat. 
L’actuació es va iniciar arran 

d’un informe encarregat per 
una empresa exclosa del con-
curs amb què es va licitar el 
servei d’emergències dels 
dos aeroports a l’empresa 
Falck-SCI SA que recull indi-
cis de presumptes delictes 
de suborn a l’Administració, 
malversació de fons públics 
i tràfic d’influències. El Minis-
teri Fiscal té un termini de sis 
mesos per determinar si es 
van cometre irregularitats en 
el concurs.
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SOCIETAT

39 intoxicats a la 
Penya Blaugrana de 
Vilanova de la Barca

 REDACCIÓ
 VILANOVA DE LA BARCA

Una quarantena de perso-
nes van resultar intoxica-
des el passat diumenge a 
la nit per la mala combus-
tió d’una caldera a la Penya 
Blaugrana de Vilanova de la 
Barca (Segrià). 
Onze dels afectats van ser 
traslladats a l’Hospital Moi-
sès Broggi de Barcelona en 
estat menys greu i la resta  
van ser atesos a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vila-
nova de Lleida. Alguns no 
hi van acudir fins al matí se-
güent. Tots ells van ser sot-
mesos a una revisió. 
Els afectats estaven mirant 
el partit Barça-Vila-Real a la 
seu de la Penya quan, cap a 
les 22.00 hores, van comen-
çar a sentir marejos i mal de 
cap, segons va explicar una 
de les afectades i veïna de 
Vilanova de la Barca, i van 
ser traslladats a l’Hospital 
Arnau de Vilanova de Llei-
da. Els onze que van ser 
evacuats a l’Hospital Moi-
sès Broggi de Barcelona 
van passar la nit en una cà-
mera hiperbàrica.
Fins al lloc dels fets es van 
desplaçar tres dotacions 
dels Bombers de la Gene-
ralitat per revisar la caldera 
i diverses ambulàncies del 
SEM per traslladar els into-
xicats. Tots els afectats van 
ser donats d’alta al llarg del 
dilluns.

2·2
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El Lleida Esportiu enllaça 
la sisena jornada sumant
01·02

Els d’Imanol Idiakez empaten al camp de l’Eldense (1-1)
 REDACCIÓ
 ELDA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu va treure 
un empat al camp del CD El-
dense (1-1) en un partit amb 
dos gols a pilota aturada, 
enllaçant d’aquesta manera 
la sisena jornada consecutiva 
sumant. Just després que els 
de la Terra Ferma prenguessin 
avantatge al marcador entra-
da la represa, l’equip alacantí 
va igualar un partit marcat pel 
vent, que va servir als blaus 
–aquell dia de vermell– per 
conservar plaça de play-off i 
mantenir la mateixa distància 
amb el líder davant d’un rival 
obligat a puntuar per distan-
ciar-se del descens.
Durant la primera meitat, tots 
dos conjunts van disposar de 
poques ocasions, amb un fut-
bol força travat i amb moltes 
pilotes dividides. Els del Se-
grià van ser el bloc que va te-
nir el gol més a prop, sobretot 
amb una canonada de Chupe 
que va impactar al travesser. 
Els de Ponent van prendre el 
control del xoc en la repre-
sa. Aquest ímpetu va conduir 
als d’Imanol Idiakez a marcar 
mitjançant Bosch. Però els el-
dencs, en la següent jugada 
atacant, van tornar a fer diana 
a través del Chupe local, que 
a boca de canó va aprofitar 

En l’últim partit 
disputat com a 
visitants, els llei-
datans van vestir 
de blau.
Foto: R. Bonmatí

HOQUEI

L’ICG Software 
Lleida veu com li 
remunta el Cerceda

 REDACCIÓ
 CERCEDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida va 
caure derrotat a la pista 
del Hockey Global Patín 
Cerceda per 5-3. El con-
junt lleidatà va aconseguir 
fer un bon joc, empatant 
l’enfrontament en dues 
ocasions amb els gols de 
Carles Trilla, i fins i tot va 
avançar-se en el marca-
dor. Però els gallecs van 
demostrar perquè aques-
ta temporada només han 
perdut un partit a casa.
El partit va començar amb 
els dos conjunts mesurant 
les seves forces. Tot i així, 
els locals es van avançar 
gràcies a Juan Fariza quan 
restaven 20:13 per fina-
litzar la primera part. Els 
visitants no van abaixar 
els braços i Carles Trilla va 
aconseguir empatar (1-1, 
4:12). El Cerceda va tenir 
l’oportunitat d’avançar-se 
mitjançant un penal, però 
no ho va aconseguir.
La segona meitat va co-
mençar amb molta inten-
sitat. Martín E. Payero va 
tornar a avançar els seus en 
el marcador quan faltaven 
15:32 per acabar el partit, 
però Carles Trilla va igualar 
a 2 de penal (14:54). I sen-
se temps per reaccionar, 
David Ballesteros va signar 
el 2-3 (14:35). Payero va 
demostrar la seva quali-
tat, ja que va signar el 3-3 
(8:53). Jacobo Mantiñas va 
fer el 4-3 (8:26) i el mateix 
Payero va sentenciar la re-
muntada amb el 5-3, de 
penal, a 2:42 per al final 
de l’enfrontament.

01·02

BÀSQUET

L’Actel Força Lleida prepara a 
consciència el partit contra el Palma

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida jugarà 
el dissabte dia 7 a les 18.00 
hores al Barris Nord contra 
el Palma Air Europa. Els iler-
dencs van gaudir d’uns dies 
de descans gràcies a l’atura-
da de la competició com a 
conseqüència de la disputa 
de la Copa Príncep, que va 
conquerir el Quesos Cerrato 
Palencia. Tot i així, va poder 

04·02

un refús de Torres a la sorti-
da d’un córner en un tram fi-
nal que va deixar el debut de 
Rami amb els lleidatans.
De fet, Rami i Miguel Ángel 
Nieto, les dues incorporaci-
ons que ha fet el Lleida Es-
portiu en aquest mercat d’hi-
vern, va ser presentat a inicis 
de la setmana i tots dos van 
mostrar la seva satisfacció per 
formar part del conjunt blau.
A més, el diumenge dia 8, a 
les 17.00 hores, el Lleida Es-
portiu rep la visita de l’Hu-
racán Valencia de l’extècnic 
del conjunt ilerdenc Toni Se-
ligrat, així que molts pensen 
que és el partit del morbo.

preparar de la millor manera 
possible el  proper xoc. Cal 
recordar que a la capital del 
Segrià els homes de Joaquín 
Prado han tornat a mostrar-se 
intractables a casa seva. Mal-
grat tot, els ilerdencs man-
tenen els peus a terra i són 
conscients que, amb la igual-
tat que hi ha a la competició, 
qualsevol errada es pot pagar 
molt cara. Així, doncs, l’equip 
ha treballat per tal de soluci-
onar les errades comeses fins 
al moment. Kahlig, en un xoc al Barris Nord. Foto: Javi Enjuanes

El ilerdencs 
es van 

avançar 
gràcies a un 

gol de Bosch
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El Flor de Vimbodí 
cau davant del líder, 
l’AEC Collblanc

31·01

Els lleidatans perden a casa per 58-68
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Flor de Vimbodí Pardinyes 
va perdre al Barris Nord da-
vant del líder del grup C de 
la Lliga EBA, l’Aracena AEC 
Collblanc, per 58-68, després 
que en el tram final del primer 
quart els visitants ja marques-
sin la diferència.
En l’inici de partit, els lleida-
tans van tenir sis punts de di-
ferència a favor seu però, amb 
el pas dels minuts d’aquest 
primer quart, l’equip visitant 
va començar a entrar en el 
partit fins al punt de situar-se 
per davant en el marcador i 
finalitzar el primer quart amb 
set punts a favor seu. En el 
segon quart, va estar marcat 
per la igualtat constant, però 
l’equip visitant mantenia la 
diferència. Així, el Flor de 
Vimbodí va arribar al 
descans amb un 
marcador de 28 
a 36.
En la represa, 
en el tercer 
quart, els 
locals van 
sortir amb 
un bon en-
cert a cistella 
i un increment 

del nivell defensiu, retallant 
així la distància. Però l’AEC 

Collblanc va tornar 
a augmentar la 

intensitat, i al 
final del ter-
cer període 
el marca-
dor era de 
45-52.
En el dar-

rer quart, 
els ilerdencs 

van lluitar per 

Moment de l’en-
frontament que 
es va poder pre-
senciar al pavelló 
lleidatà Barris 
Nord entre el 
Flor de Vimbodí 
Pardinyes i l’AEC 
Collblanc.
Foto: Jordi Giné

tal d’aconseguir la remuntada, 
però els barcelonins van tor-
nar a demostrar el seu poten-
cial i van guanyar.

VOLEIBOL

El CTI Balàfia 
Volei comença 
fort la segona fase

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El CTI Balàfia Vòlei va co-
mençar bé la primera volta 
de la segona fase després 
de guanyar 3-0 el CV Salou 
al pavelló Juanjo Garra. 
Els lleidatans van plante-
jar un partit seriós consci-
ents de la importància de 
començar amb bon peu 
aquesta fase, decisiva per 
obtenir una plaça per a la 
Fase d’Ascens a la Prime-
ra Nacional. L’entrenador 
lleidatà, que va recuperar 
efectius, va valorar posi-
tivament la victòria, tot i 
que a l’equip li va costar 
agafar el ritme atès que hi 
havia jugadors que porta-
ven dies sense jugar. 
Tot i així, Mario Martínez 
va destacar el saber fer 
de tots els jugadors en 
un partit que, a priori, es 
plantejava complicat. El 
proper xoc serà contra el 
CV Sant Pere i Sant Pau.

31·01

ATLETISME

Neix amb força a terres lleidatanes 
el circuit Mitges de Ponent

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El circuit Mitges de Ponent, 
una nova iniciativa que han 
posat en marxa els organit-
zadors de les quatre mitges 
maratons que cada any se 
celebren a les comarques 
lleidatanes, es va presentar 
a la Diputació de Lleida. El 

lema “Posa’t les Mitges” 
serà el que aglutinarà les 
quatre proves que formen el 
calendari, que també dispo-
sen d’un logo comú. Aquest 
projecte conjunt de mitges 
maratons pretén valorar 
l’esforç personal i potenciar 
aquesta modalitat esportiva. 
Així, doncs, es premiarà la 
fidelitat dels esportistes que 
facin totes les mitges.

30·01
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Els ilerdencs 
van intentar 

la remuntada, 
però el rival va 

ser superior

MOTOR

Parra mostra el seu 
caràcter a la mítica 
Le Toquet d’enduro

 REDACCIÓ
 PARÍS

www.7accents.cat

Zoe Parra ha demostrat 
una vegada més el seu 
caràcter lluitador acabant 
a la meitat de la taula la 
mítica prova d’enduro Le 
Toquet, competició que 
es va dur a terme sobre la 
sorra de les platges fran-
ceses.

03·02

BTT

Eva i Isaac 
Ledesma, a la 
Titan Desert 2015

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Titan Desert 2015 tin-
drà sabor lleidatà. Els ger-
mans ilerdencs Eva i Isaac 
Ledesma estaran presents 
en la nova edició de la que 
està considerada la prova 
més dura de BTT i que es 
durà a terme del 27 d’abril 
al 2 de maig pel desert 
del Marroc. “L’objectiu és 
viure una experiència en 
companyia en un sector 
que no coneixem”, va ex-
plicar Eva Ledesma. L’es-
perit competitiu fa que 
els dos siguin ambiciosos. 
“Som uns competidors 
nats”, va puntualitzar.

03·02

MOTOR
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Marc Màrquez torna als circuits amb 
els entrenaments oficials de Malàisia

El cerverí Marc Màrquez.

 REDACCIÓ
 SEPANG

www.7accents.cat

El pilot cerverí doble campió 
del món de MotoGP, Marc 
Màrquez, ha tornat a pujar-se 
a la moto en els entrenaments 
oficials duts a terme a la pista 
Sepang, al Circuit de Malài-
sia. Dos mesos ha estat allu-
nyat de les pistes de velocitat, 
no pas de les de terra, ja que 

se’l va veure entrenar tant en 
motocròs com en dirt-track. 
El lleidatà i el seu company 
d’equip, Dani Pedrosa, van 
intentar treure el màxim partit 
a les millores introduïdes en 
el nou prototip de la RC213V, 
just abans que comenci la 
temporada a Qatar a finals 
del mes de març. D’aquesta 
manera, ja van començar a 
mostrar les seves cartes de 
cara a la nova campanya.



Llegendes
del futbol

El Cabezón, l’avi 
futbolístic de Messi

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

La selecció argentina és una 
de les millors de la història. 
Ha arribat a cinc finals del 
Mundial, guanyant-ne dos, 
i, com és lògic, aquests cinc 
equips compten amb el fa-
vor de l’afició. Però n’hi ha un 
altre, no tan conegut, al que 
alguns consideren el millor de 
tots, malgrat la seva extrema 
fugacitat (van jugar només sis 
partits oficials i alguns amisto-
sos). Es tracta dels Carasucias, 
una selecció de meravellosos 
jovenets, de classe baixa i joc 
revolucionari, que va enlluer-
nar al Campionat Sud-ame-
ricà de 1957 a Lima arrasant 
tots els seus rivals, especial-
ment en el partit decisiu da-
vant del Brasil que un any més 
tard guanyaria el Mundial de 
Suècia. La cèlebre davantera 
d’aquell equip mític estava 
formada per Maschio, Cruz, 
Angelillo, Corbatta i la nostra 
llegenda d’avui, el Cabezón.
Omar Sívori, nascut el 1935 a 
San Nicolás de los Arroyos, és 
considerat un dels més grans 
mites futbolístics a Argenti-
na. Va ser un avançat al seu 
temps, un jugador modern 
i descarat, transgressor po-
dríem dir, que va arribar per 
trencar els esquemes a base 
de regatejos, gols i fantasia. 
Li agradava fer màgia i sem-
blava burlar-se dels defensors 
de tant que els encarava. El 
seu joc era moltes vegades 
un espectacle de circ i tenia 
un cert aire còmic a causa de 
la seva característica figura 
amb les mitges baixades fins 
als turmells, fet que el va fer 
rebre centenars de puntades 

que en els temps actuals se-
rien targetes vermelles fulmi-
nants. A més, va ser expulsat 
moltes vegades, la majoria 
per rebel·lar-se davant les 
agressions. Però res el va fre-
nar i va afartar-se de marcar 
gols i guanyar títols durant 
més d’una dècada, per no 
parlar de la felicitat que el seu 
futbol inspirava en els aficio-
nats. Va ser Maradona abans 
que Maradona, Messi abans 
que Messi.
Als 18 anys va debutar al River 
Plate post-Máquina i en molt 
poc temps va fer-se indiscu-
tible a l’alineació, marcant 
nombrosos gols, guanyant 
tres lligues i fent-se un forat 
en el cor de l’afició. Però les 
lires italianes tenien molta for-
ça llavors i, després d’aquell 
cèlebre Sud-americà, alguns 
campions argentins van emi-
grar al futbol europeu; Ange-
lillo va anar a l’In-
ter, Maschio 
al Bologna 
i Sívori va 
ser fit-
xat pel 
m a g -
n a t 
Agnelli 
de la 
Juventus 
de Torí. 
El traspàs 
va ser tan as-
tronòmic que 
el River Plate 
va construir 
amb aquells 
diners la tri-
buna nord 
del seu esta-
di, la que tan-
cava l’anell.
La seva arribada a 

la capital llombarda amb 21 
anys va superar les expecta-
tives. En les següents quatre 
temporades, la Juve 
va guanyar tres 
lligues i dues 
Copes, in-
clós un 
h i s t ò r i c 
doblet el 
1960, i va 
d o m i n a r 
el Calcio 
al seu antull 
liderat per un 
mag que extasiava el 
públic amb les seves filigranes 
impossibles i que va formar 
una triplet màgic al costat del 
gal·lès John Charles i l’ita-
lià Giampiero Boniperti. Van 
marcar 282 gols en tres anys. 
El 1961 va consagrar-se. A un 
nou títol de lliga va afegir el 
rècord encara vigent (com-
partit amb Piola) de sis gols 

en un partit (contra l’In-
ter), i per acabar l’any, 

estrenant la seva 
recent condició 

de nacionalit-
zat italià, va 
rebre la Pilota 
d’Or.  Al Mun-
dial de Xile’62 
va jugar amb la 

seva nova selec-
ció, però no van 

passar de la pri-
mera ronda, 

així que els 
t o r n e j o s 
mund ia -
listes van 
ser una 
e s p i n a 
per a ell. 

S e m p r e 
quedarà el 

misteri de sa-

ber què hagués estat d’Ar-
gentina el 1958 i 1962 amb 
Di Stefano i Sívori a les seves 
files. Després d’això, el seu 
nivell va anar baixant, qui sap 
si perquè també era un trans-
gressor fora del camp i no li 
agradava molt la disciplina, 
però per descomptat encara 
va deixar incomptables mos-
tres de genialitat. 
El 1965 va fitxar pel Napols, 
on va estar els últims quatre 
anys de la seva carrera i on va 
ser una altra perfecta rèplica 
de Maradona, també anteri-
or, en ser elevat als altars del 
club de la Campània, que va 
aconseguir amb Sívori les més 
altes cotes de la seva història.
Després de la seva retirada, 
va tenir un pas fugaç per les 
banquetes, però ho va deixar 
per exercir de caçatalents per 
la Juventus a Sudamerica fins 
que va morir el 2005. El dia 
després de la seva mort, la tri-
buna nord de l’estadi del Ri-
ver Plate, la que ell va pagar, 
va canviar el seu nom de ma-
nera oficial per anomenar-se 
tribuna Sívori. A a la vetlla hi 
era José Sanfilippo, una altra 
llegenda argentina, i davant 
els requeriments va senten-
ciar: “Si em fan triar entre 
Maradona i Omar, em quedo 
amb el Cabezón”.

: 1954_ Debuta 
amb el River Plate 
a la 1a Divisió.
: 1955_ És convo-
cat per la selecció.
: 1957_ Es procla-
ma campió al Sud-
americà de Lima 
amb Argentina.
: 1957-61_ Fitxa 
per la Juventus i 
guanya tres lligues 
en quatre anys.
: 1961_ És guardo-
nat amb la Pilota 
d’Or.
: 1965_ Fitxa pel 
Nàpols, on finalit-
za la seva carrera. 
: 1974_ Entrena la 
selecció i la clas-
sifica pel Mundial 
d’Alemanya.

Amb el seu 
traspàs, el 

River Plate va 
construir la 

tribuna nord
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Era un 
creador 

incansable 
que extasiava 
els aficionats

Omar 
Sívori

TRAJECTÒRIA
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ELS CIUTADANS 
OPINEN SOBRE ELS 
PREUS DE LA LLOTJA 

El concert del Serrat cos-
ta 70 euros. A ciutats com 
Sevilla, València, Santander, 
Donostia,Londres i París a 
partir de 25€ (segons cas). 
No crec que a París i Londres 
sigui qüestió de subvencions! 
TOTS els espectacles són 
més cars!
Meritxell Somalo 

M’agradaria que em digués 
el responsable de la Llotja 
quin espectacle dels progra-
mats té un preu més barat 

que en altres ciutats. Amb 
tots els respectes cobrar 
55 euros per veure Sergio 
Dalma ho considero excessiu 
per tots els seus seguidors. 
Alexandre Balagué 

NEU I FRED

Demà no hi haurà neu... i el 
món no s’haurà acabat. En 
sou conscients?
Eduardo Martínez

Però si només fa 10 dies que 
fa fred! No exagerem!
Carme Sunyer

EL JUTGE VIDAL 
PRESENTA LA SEVA 
PROPOSTA DE 
CONSTITUCIÓ

Les persones que van de 
cara i diuen ben alt el 
que pensen sense por 
al que diran, tenen la 
meva màxima admi-
ració. Tot el suport 
al jutge Vidal!!! 
M. Santana

EL PP IMPUGNA ELS 
PRESSUPOSTOS DE LA 
GENERALITAT 

Després tenen la barra de dir 
que a Catalunya no es gover-
na per culpa del procés. Avui 
impugnen pressupostos però 
altres vegades interposen re-
cursos d’inconstitucionalitat 
a qualsevol llei que surti 
del parlament la qual 
cosa en provoca 
la suspensió 
automàtica 
per part 

del TC fins que diguin si és 
constitucional o no. La inde-
pendència és una necessitat.
Eduardo Romero

Algú dubta, encara, que 
l’autonomia de Catalunya ja 
ha estat intervinguda?
Jordi Payà 

EL MINISTRE WERT 
APROVA LA 
REFORMA 
UNIVERSITÀRIA 

Màsters a 5.000, 10.000 i 
fins a 20.000 euros. No es 
tracta de cursos en escoles 
de negocis, sinó universitat 
pública.
@RogerPala 

Matricular-se de 90 crèdits a 
Periodisme a la UAB el 2002 
valia 600 euros. Al 2015, 
1500. Que alci la mà qui 
guanyi més del doble que el 
2002.
@pilarcarracelas

Wert insisteix a parlar de «fle-
xibilizació», una paraula que 
jo tradueixo com «més car».
@LuzSanchis

ARRIBA LA NEU 

Estem fent ninots de neu 
per damunt de les nostres 
possibilitats.#nevada4F 
 @MiquelPueyo  

Despertar-
se d’un salt 
del llit per-
què neva a 
Lleida. Flipa 
la que cau 
#postureig-
Lleida
@neuscg5 

REAC-
CIONS 
DAVANT  DE 
L’AUGE DE
PODEMOS 

Necessito la xifra 
de milionaris que ja 
han dit que si guanya 
PODEMOS, marxen 
d’Espanya. És per com-
parar una cosa. Acabar 
amb règims i tal.
@jordicalvis

RAJOY I SÁNCHEZ 
FIRMEN L’ACORD
ANTIJIHADISTA 

Sánchez firmen avui solem-
nement l’acord antijihadista. 
Benvingut qualsevol acord, 
però se me n’acudeixen 40 
de més necessaris.
@IsaiasLafuente

noemygm

dolorssmateu

khaminant

turismelesgarrigues

la_barrufau

tonieinma_morenin69

noevilaseca

Vols que hi surti una foto teva? Doncs inclou-hi el  hashtag #7accents!
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els7 
destacats 

de la 
setmana

1

2

7

4

3

5 6

Manta càlida

Escenaris atrevits per 
alliberar la passió 

Una capsa 
de records

Gel de massatge

1. Un dels moments més ro-
màntics d’una relació és quan 
la parella està al sofà veient 
una pel·lícula. Compartir 
una manta càlida és sinònim 
d’unió.

2. Un deliciós caramel que 
acaba en un petó. El regal 
perfecte per a totes aquelles 
persones que volen endolcir 
la seva vida i la seva relació 
amb molt d’amor. 

3. Enamorar-se és estimar una 
persona cada dia, així que es 
pot regalar un llibre on es-
criure frases d’amor cada dia.

4. No cal ser metge per rega-
lar unes càpsules que contin-
guin missatges d’amor amb 
els quals seguir enamorant 
l’altra persona cada segon 
compartit.

5. Un dels moments més eròtics que existeix 
en una parella és quan es fan massatges. 
Amb un gel, aquests seran gairebé perfec-
tes, ja que el plaer pot ser màxim.

6. Cada instant que es viu és únic i mereix 
un record especial. En una capsa adient es 
poden guardar aquelles coses que fan recor-
dar els instants més màgics.

7. Arriba la nit. Sorprèn la teva parella al 
llit descobrint plegats els escenaris més 
atrevits i originals on interpretar les vostres 
fantasies. Així, doncs, podreu veure i viure la 
sexualitat d’una manera més morbosa.

destaquem 
pel seu encant 7 regals que es 
poden comprar ara que arriba 
una de les dates més assenya-
lades per als enamorats, el Dia 
de Sant Valentí, el proper 14 de 
febrer, i que van més enllà de la 
típica flor.
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Caramel 
per 
compartir

Llibreta de coses 
boniques

Càpsules 
romàntiques



Els colors els aconsegueixen 
amb la dieta, basada prin-

cipalment en plàncton. 
Després de la digestió, 
les molècules s’uneixen 
a les proteïnes. En cui-

nar-los, els pigments que-
den alliberats.

? Per què els ous 
de gallina són 
de diferents 
colors??

Els ous de gallina tenen diferents tons a causa dels 
pigments que es dipositen a la closca mentre l’ou 
es mou a través de l’oviducte de la gallina. Els pig-
ments són determinats genèticament i, per aques-
ta raó, hi ha gallines que produeixen ous foscos i al-
tres, clars. Segons sembla, originàriament tots eren 
marrons, però l’home va anar modificant la raça i 
ara hi ha diverses varietats.
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els 7
perquès ?

Per què el colibrí aconsegueix 
mantenir-se en un punt exacte??

Aques-
ta au, de 
vegades , 
es confon 
amb un insecte. 
Té una mida de poc més de 
5 centímetres i, per aquesta 
raó, està considerat l’ocell 

més petit del món. 
La gran part dels 

colibrís viuen a 
Amèrica Central, 
encara que es 
troben en gran 
part d’Amèrica 
i presenten un 

plomatge molt 
colorit. Per aconse-

guir mantenir-se en 
un punt exacte, el co-

librí té unes ales dissenya-
des especialment. El seu vol 
és semblant al d’un insecte. 
Si el colibrí és capaç de man-

tenir-se en un punt exacte a 
l’espai, com ho fa una abella 
o un helicòpter, és gràcies a 
la rapidesa vibratòria de les 
ales, que aletegen a una ve-
locitat de 90 vegades per 
segon, unes 5.400 vegades 
per minut. Així, doncs, el co-
librí s’ha convertit en un dels 
ocells més espectaculars que 
existeixen a la naturalesa i 
que han deixat sempre fasci-
nat l’ésser humà, que en mol-
tes ocasions, fins que es va 
descobrir, es va plantejar com 
ho feia.

Per què el Marraco és una figura 
tan important i estimada a Lleida??

La pa-
r a u l a 
m a r r a -
co ve de 
l’euskera 
i significa 
senzillament 
‘drac’.
Pels lleidatans, 
el drac és un ani-
mal totèmic de Lleida. 
Sabem de la seva existència 
al segle V aC. Com a animal 
mitològic no ha existit mai i la 
seva representació és lliure.
Pels antics ilergets, aquest 
animal era la representació 
del seu déu, el seu símbol. Els 

cabdills 
eren con-

siderats els fills 
de Déu i, com que el cabdill 
més important era Indíbil, el 
Marraco era considerat el seu 
pare espiritual. Aquesta figu-
ra d’animal monstruós, amb 
forma de drac, circulava amb 

un vehicle, ja a l’edat mitjana, 
a les processons de corpus. 
Forma part de l’extensa col-
lecció gegantera de Lleida. 
L’actual representació es va 
construir el 1957 i presideix 
tots les celebracions popu-
lars. Fa 8,5 metres de llarg 
per 2,90 metres d’ample i 
3,75 metres d’alçada. El seu 
pes supera les 2 tones. Així, 
doncs, el marraco s’ha con-
vertit en una figura mítica i 
icònica de Lleida. Malgrat el 
seu aspecte ferotge que, de 
vegades, pot arribar a fer por, 
sobretot entre els nens més 
petits, s’ha convertit en una 
de les figures més estimades 
de la població lleidatana i, 
per això, la seva presència a 
les festes que se celebren a 
la capital del Segrià és molt 
apreciada per tots els veïns i 
famílies de la Terra Ferma.

Per què les 
pastanagues són 
de color taronja??

Es té
constàn-
cia que les pastanagues es 
mengen des del 3.000 abans 
de la nostra era i eren de co-
lor groc per dins i violeta per 

fora. Els àrabs comerciaven 
amb altres de diferents co-
lors. El canvi es va produir a 
mitjans del segle XVI, quan 
els principals productors de 
pastanagues a nivell europeu, 
instal·lats a Holanda, van de-
cidir homenatjar la seva casa 
reial creant un barreja que 
recordés el color que dona-
va nom a la família reial: els 
Orange. Es van fer encreua-
ments amb diferents colors.

Per què les persones 
sentim papallones 
a la panxa??

El nostre tracte digestiu està 
envoltat de cent milions de 
cèl·lules nervioses i aquestes 
s’encarreguen, entre d’altres 
coses, de controlar el gran 
nombre de reaccions corpo-
rals en correspondència amb 
els processos psíquics. És 
com un cervell secundari que 
tenim instal·lat a l’estomac. 

Cadascun dels sentiments, 
sensacions i intuïcions que 
tenim pateixen una reacció 
diferent en el nostre organis-
me, però hi ha uns molt deter-
minats que van directament 
des de la panxa fins al cervell. 
Davant d’una emoció, la reac-
ció queda marcada en aquest 
sentit. 

Per què els 
vestits dels 
astronautes 
són blancs??

La raó per la qual s’opta per pintar el vestit d’astro-
nauta de color blanc és perquè el negre tendeix a 
absorbir les radiacions solars, mentre que el blanc 
les reflecteix. D’aquesta manera, gràcies al color 
blanc, l’astronauta gaudeix d’una major protecció, 
sumada a la que li donen els materials amb què 
està construït el vestit contra les radiacions i les al-
tes temperatures a les quals està sotmès a l’espai.

Per què els
llagostins 
crus són de 
color gris?
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650 alumnes gaudeixen de la 
representació de ‘Salvatges’

La companyia Petiestable 12 de l’Aula Municipal de Teatre ha re-
presentat aquests dies l’obra de teatre Salvatges per a 650 alum-
nes de quart de primària de Lleida i comarques.

4·02
dimecres

Jordinota, feliç aniversari de part 
de la Cuchipandi!
La Cuchipandi incrementa els seus membres per moments, i tu 
n’ets una de les principals responsables, i no ho diem només per 
l’edat, que també va en augment! Ah, i felicitats de la Lila també!

12·02
dijous

¡Felicidades, Andrea! ¡Sigue así 
de guapa!

¡¡Muchas felicidades, Andrea!! ¡Desde aquí te mandamos muchos 
besitos para que sigas así de guapa siempre! ¡Que lo pases muy 
bien en tu día, bonita!

6·02
divendres

Segur que endevineu a qui li toca pagar la ronda 
aquesta nit... Moltes felicitats, Laia!
Com que el sou no dóna per a més i som així d’enginyosos, hem pensat que la millor manera de 
felicitar-te és apareixent al mitjà on et passes dia i nit! Moltíssimes felicitats, Laia! Sabem que et 
fa molta il·lusió... o no!

¡¡¡Muchas felicidades, Sara!!!  ¡Tu familia te quiere 
mucho y te desea lo mejor!

Esta chica tan guapa y simpática cumple unos espléndidos 26 años. Tus padres, hermanos y novio 
te deseamos que pases un feliz día de cumpleaños y que lo celebres a lo grande, tal y como sabes. 
¡Te queremos mucho!

9·02
dilluns

6·02
divendres
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Cristina Pedroche, la nova noia Mustang
A banda de triomfar a la Sexta i a les xarxes socials, Pedroche és ara la nova imatge de la firma de 
sabates Mustang per a la campanya de primavera/estiu 2015.

4·01
dimecres

Penélope Cruz torna als Premis 
Goya després de tres anys
Penélope Cruz ha confirmat la seva assistència a la XXVII edició 
dels Premis Goya i tot apunta que serà l’encarregada de lliurar el 
Goya d’Honor a Antonio Banderas.
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La filla de Whitney 
Houston lluita per la seva vida
Bobbi Kirstina Brown, la filla de Whitney Houston, 
de 21 anys, es troba ingressada a l’hospital després 
de ser trobada inconscient dins de la banyera.

3·01
dimarts

3·01
dimarts

La ‘nena més guapa del món’, 
sense desfilar a la 080 Barcelona
Kristina Pimenova, considerada la nena més 
guapa del món, no va poder desfilar a la 080 
Barcelona Fashion per problemes burocràtics.

3·01
dimarts

Polígon El Segre, 407 · 25191 Lleida

Bars, restaurants, grups
i particulars

SERVEI A DOMICILI

VENDA de GEL
i CÒCTELS



AGE
NDA

diven
dres
6
2a Fira STM -
Esport i Turisme 
de muntanya 
LLOC: Pavelló 3 de Fira de 
Lleida
HORA: De 10.00 h a 20.00 h
El Saló de l’Esport i Turisme 
de Muntanya arriba de nou 
a Lleida amb una manifesta-
ció firal destinada a mostrar 
l’oferta de turisme i esports 
de muntanya de Lleida i d’al-
tres indrets de l’Estat i de la 
resta del món. La fira se cele-
bra del 6 al 8 de febrer.

De Josep Teixidor 
a Ramon Andreu
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 20.30 h
Música de dos compositors 
de les terres de Lleida de 
dues èpoques diferents. Els 
quartets de Josep Teixidor 
van ser escrits a finals del s. 
XVIII i són un clar exponent 
de com el classicisme musi-
cal s’estableix a la Península 
Ibèrica. Justament dos segles 
després, el targarí Ramon An-
dreu escriu el seu Quatour a 
mode de tríptic, que li va va-
ler el Premi Frederic Mompou 
l’any 2000. 

‘Symphonic 
Rhapsody of 
Queen’
LLOC: Teatre de La Llotja
HORA: 21.00 h

El tour del musical de Queen 
s’atura a Lleida amb una po-
derosa fusió entre el rock en 
estat pur i la música clàssica. 
Un espectacle simfònic que 
reviu els principals èxits de la 
mítica banda anglesa. Durant 
més de dues hores, quaranta 
artistes i quatre veus interna-
cionals de primer nivell pro-
tagonitzaran un espectacular 
xou acompanyats de la One 
World Symphonic Orchestra i 
la Rock Band.

Los Zigarros, en 
concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Banda de rock formada pels 
germans Tormo i apadrinada 
per Carlos Tarque d’M-Clan. 
Proposta de rock-and-roll me-
lòdic i salvatge de gran qua-
litat i temes que s’enganxen 
amb facilitat.

dis
sabte
7

Curs rastres i
petjades de fauna 
a la neu
LLOC: Campus de Cappont 
de la UdL
HORA: 09.00 h
Un curs per conèixer la fauna 
de boscos subalpins i el seu 
comportament a partir dels 
seus rastres i petjades a la 
neu, difícils de captar en al-
tres entorns.

Flea Market
Lleida
LLOC: Plaça del Dipòsit
HORA: 11.00 h
Mercat vintage de segona mà 
on es podrà trobar de tot i on 
se celebraran actvitats per a 
tot el públic, que tindrà lloc 
al Centre Històric per tal de 
dinamitzar el barri.

Actel Força 
Lleida-Palma Air 
Europa
LLOC: Pavelló Barris Nord
HORA: 18.00 h
L’Actel Força Lleida torna a la 
LEB Or després de l’aturada 
copera amb el partit que l’en-
frontarà al Palma Air Europa.

Arítmia de Rum-
ba. Vine a la festa!
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 18.30 h
Quatre personatges esperen 
un tren que mai no acaben 
d’agafar. Per fer l’espera més 
divertida, s’endinsen en un 
món musical ple de creativi-
tat. L’espectacle convida a 
experimentar amb els codis 
del ritme i del gest els secrets 

amagats de la rumba catalana 
i de la música popular.

The Brew, en 
concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Els anglesos The Brew ens vi-
siten de nou per celebrar els 
seus deu anys de trajectòria i 
per presentar-nos el seu dar-
rer treball, Control. Un disc 
més conceptual i èpic que els 
anteriors.

diu
menge
8
Taller: Prevenció 
i cura de l’oïda
LLOC: Escola Cervantes
HORA: 10.00 h
La Taula Territorial d’Infància 
i Adolescència del barri del 
Centre Històric ha organitzat 
una sèrie de tallers i xerrades 
sobre la promoció de la salut 

Més que riures amb el 
monòleg de Quim  Masferrer
LLOC: Teatre de La Llotja
HORA: 21.00 h
L’actor Quim Masferrer, conductor del programa El fo-
raster de TV3, puja aquest cop a l’escenari amb un mo-
nòleg colpidor. A Temps, dirigit pel reconegut membre 
d’Els Joglars Ramon Fontserè, li acaben de comunicar 
que li queden noranta minuts de vida. Una hora i mitja. 
5.400 segons de batecs. Ni un més. No res i tot alhora. 
Què faries tu si et quedessin noranta minuts de vida?
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familiar que estan adreçades 
a les famílies del barri. Aquest 
cop es parlarà sobre la pre-
venció i la cura de l’oïda.

Visita lliure a Les 
Adoberies
LLOC: Les Adoberies (Rambla 
Ferran, 9)
HORA: 10.30 h
Entre els anys 2000 i 2006, 
en enderrocar les cases de la 
rambla Ferran, es va realitzar 
l’excavació arqueològica d’un 
total de sis adoberies, de les 
quals se’n van conservar ínte-
gres dues. Un cop restaurades 
les seves restes i restablert el 
curs antic de l’aigua, i després 
d’un segle i mig d’oblit, es 
poden visitar.

Lleida Esportiu- 
Huracán Valen-
cia
LLOC: Camp d’Esports
HORA: 17.00 h
El Lleida Esportiu rep un rival 
directe, el segon classificat de 
Segona Divisó B, l’Huracán 
Valencia.

Representació de 
‘La Via Làctia’
LLOC: Teatre L’Amistat de 
Mollerussa
HORA: 18.00 h
La companyia El Cau de l’Uni-
corn representarà l’obra te-
atral La Via Làctea, una obra 
familiar que parla dels Argo-
nians, els habitants del plane-
ta Argos.

La Patètica de 
Txaikovski
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 19.00 h
Concert de la guanyadora del 
Concurs Ricard Viñes 2013 
amb la OSV sota la direcció 

del reconegut mestre Víctor 
Pablo. El programa que de-
fensarà conté la mística d’Ar-
vo Pärt, l’exuberància urgent 
quasi de sirena antiaèria del 
concert per a Piano i Trompe-
ta de Xostakóvitx i la màgica i 
commovedora delicadesa de 
la Patètica de Txaikovski.

El Circo Alegría 
diu adéu
LLOC: Circo Alegria (al cantó 
del Decathlon)
HORA: 19.30 h
Després d’una setmana de re-
presentació, el Circo Alegría 
s’acomiada. Circo Alegría On 
Ice és un espectacle que fusi-
ona la tradició amb la innova-
ció per oferir un xou en què 
els artistes realitzaran núme-
ros de circ patinant sobre gel.

Belako, en
concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.30 h
Els biscains Belako acaben de 
guanyar el premi Rolling Sto-
nes al grup revelació. Sonen a 
Joy Division, Sonic Youth, The 

Carnaval Electoral de Tàrrega
LLOC: Espai MerCAT de Tàrrega
HORA: 21.00 h
Tàrrega prepara una nova edició del Carnestol-
tes, que enguany girarà al voltant de la temàtica 
electoral i on el poble decidirà qui vol que sigui el 
Rei Carnestoltes entre dos candidats de posicions 
extremistes. Des del dia 30 que els dos candidats 
van venent fum amb les seves promeses. La festa 
comença avui amb el sopar de Dijous Gras, i l’Ho-
me dels Nassos farà la seva aparició pública.

Cure o Pixies, tot i que cada 
cop més van definint un estil 
propi i personal.

dilluns 
9
Conferència “Lo 
Ranxo de Ponts”
LLOC: Centre de Cultura Po-
pular i Tradicional de Lleida
HORA: 19.30 h
El Centre de Cultura Popular 
i Tradicional de Lleida acolli-
rà la xerrada “Lo Ranxo de 
Ponts”, a càrrec de Judith In-
glavaga, en el marc dels Dià-
legs Culturals.  

Taller Teràpia de 
riure
LLOC: Centre Cívic del Cen-
tre Històric
HORA: 18.00 h
Dinàmiques grupals per 

aprendre a alliberar tensions, 
millorar l’estat d’ànim i recu-
perar el benestar emocional.

di
marts 
10
Conferència 
“Sexting, phi-
sing, gooming i 
altres paraules 
rares” 
LLOC: Oficina Jove de l’Urgell 
de Tàrrega
HORA: 19.00 h
El nostre llenguatge quotidià 
s’ha vist envaït per neologis-
mes, sobretot anglicismes, 
vinculats a diversos àmbits de 
la vida. En aquesta xerrada, 
“Sexting, phising, grooming i 
altres paraules rares”, es do-

nen pistes sobre el nou lèxic 
que ja forma part de la nostra 
vida.

dime
cres
11
Cicle de poesia 
jove Nou Mesos: 
Nou(s) Poetes

LLOC: Cafè del Teatre 
HORA: 20.00 h
L’escola convidada en aquest 
nou Cicle de poesia jove seran 
els alumnes del Taller d’escrip-
tura creativa Ereta, apadrinats 
pel poeta Jordi Prenafeta i 
Pàmpols. La rapsoda convida-
da serà la talentosa Verònica 
Finestres.

dijous
12
L’hora del conte 
a Pardinyes
LLOC: Biblioteca municipal 
de Pardinyes
HORA: 17.30 h
Els dijous tornen a la biblio-
teca municipal de Pardinyes 
l’Hora del conte. Activitat per 
a tots els públics de caràcter 
familiar i infantil.

Presentació de 
‘Motivatrón. La 
energía para el 
día a día’
LLOC: Sala Alfred Perenya
HORA: 19.30 h
L’escriptor Juan Juncosa pre-
senta Motivatrón. La energía 
para el día a día, un llibre de 
motivació i creixement perso-
nal diferent en forma i con-
tingut. Les idees que aporta 
busquen generar reflexió 
a les persones i donar-los 
l’energia per viure el seu dia 
a dia.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat

DIVENDRES 6 de FEBRER DE 2015 51



DIVENDRES 6 de FEBRER DE 201552

_Macbeth (Òpera) dj. 20.00
_El destino de Júpiter (12) 
dv. 22.30, ds. 18.00, 20.00, 22.30, 
dg. 16.00, 18.15, 20.30, dl. 19.15, 
22.15
_Mortadel·lo i Filemó (Apta)
ds. 18.15
_Birdman (16) dj. 20.00, ds. 20.30, 
dg. 20.20, dl. 22.15
_Stella cadente (16) ds. 22.30
_Dios mío, ¿Pero qué te hemos 
hecho? (Apta)
ds. 20.15, dg. 18,15, dl. 19.15
_Paddington (Apta) dg. 16.30

MAJÈSTIC Tàrrega

_Big Eyes (7)
ds. 18.15, dl. 22.15
_El club de los incomprendidos 
(12)
ds. 22.15, dg. 19.15
_Els pingüins de Madagascar (7)
dg. 17.00

ARMENGOL Bellpuig

_Big Eyes (7)
dv. 22.15
_Els pingüins de Madagascar (7)
ds.18.15
_Corazones de acero (16)
ds. 22.15, dg. 19.15, dl. 22.15
_Dios mío, ¿Pero qué te hemos 
hecho? (Apta)
dg. 17.00

CASAL Agramunt

_Into the Woods (7)
ds. 22.15, dg. 17.00
_The Imitation Game (7)
dg. 19.30, dl. 22.00

LA LIRA Tremp

_V3nganza (12)
dv. 22.15, ds. 22.15, dg. 19.30, 
dl. 22.15
_Noche en el museo 3 (Apta)
ds. 18.30, dg. 17.15

PARIS Solsona

EL CASAL Almacelles

ERA AUDIOVISUAU 

__Les aventures del petit fan-
tasma (Apta)
dg. 17.00
_La ignorancia de la sangre (16)
dg. 20.00

_Macbeth (Òpera)
dj. 20.00
_Les noves aventures de la 
Caputxeta Vermella (Apta)
ds. 18.15
_Babadock (16)
ds. 22.00
_Birdman (16)
dg. 17.00, 19.15, dl. 22.00

CINEMA HORARIPEL·LÍCULA
  HORARI Dv - Ds HORARI Diumenge HORARI Dl - Dj
ALPICAT Bob Esponja: Un heroe fuera del agua (Apta) 15.30-19.00-22.30 12.00-15.30-19.00-22.30 15.30-19.00-22.30
ALPICAT Bob Esponja: Un heroe fuera del agua (CAT) Apta) 17.15-20.45-00.15 13.45-17.15-20.45 17.15-20.45
ALPICAT Los pingüinos de Madagascar (Apta)  11.45 
ALPICAT The Interview (16)  15.30-17.30-19.30-21.30-23.30 13.30-15.30-17.30-19.30-21.30 15.30-17.30-19.30-21.30 
ALPICAT Annie (Apta) 16.50-19.05-21.20-23.35 12.30-14.40-16.50-19.05-21.20 16.50-19.05-21.20
ALPICAT Paddington (Apta)  16.00-17.50 12.20-14.10-16.00-17.50 16.00-17.50   
ALPICAT Autómata (12) 19.40-21.55-00.10 19.40-21.55 19.40-21.55
ALPICAT Stand By Me Doraemon (CAT) (Apta)  12.15 
ALPICAT El club de los incomprendidos (12)  14.05 
ALPICAT Alma salvaje (16) 16.10-18.20-20.30-22.40-00.50 16.10-18.20-20.30-22.40 16.10-18.20-20.30-22.40 
ALPICAT Mortadelo y Filemón contra Jimmy El cachondo (7)  12.10-13.50 
ALPICAT Las ovejas no pierden el tren (12) 15.40-17.45-19.50-22.00-00.05 15.40-17.45-19.50-22.00 15.40-17.45-19.50-22.00
ALPICAT Dios mío, ¿Pero qué te hemos hecho? (Apta) 15.40-19.35 11.50-13.45-15.40-19.35 15.40-19.35   
ALPICAT Capitán Harlock (CAT) (7) 17.35 17.35 17.35
ALPICAT The Babadook (16) 21.35-23.20 21.35 21.35
ALPICAT El séptimo hijo (12)  12.05-14.15 
ALPICAT Whiplash (12) 16.15 16.15 16.15   
ALPICAT Noche en el museo 3: El secreto del Faraón (Apta) 18.15 18.15 18.15
ALPICAT V3nganza (16) 20.10-22.15-00.20 20.10-22.15 20.10-22.15
ALPICAT Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso (Apta)  11.45-13.20
ALPICAT Birdman (16)  17.20-21.50 15.00-17.20-21.50 17.20-21.50
ALPICAT Capitán Harlock (CAT) (7) 19.35 19.35 19.35
ALPICAT Ouija (16)  00.10      
ALPICAT Big Eyes (7)  12.15-14.05 
ALPICAT Project Almanac (12) 16.00-18-00-20.05-22.05 16.00-18-00-20.05-22.05 16.00-18-00-20.05-22.05  
ALPICAT Invencible (Unbroken) (12) 00.05  
ALPICAT El destino de Jupiter (12) 16.20-18.45-21.10-23.35 11.30-13.55-16.20-18.45-21.10 16.20-18.45-21.10  
ALPICAT Into the Woods (7) 16.30-18.50 11.50-14.10-16.30-18.50 16.30-18.50   
ALPICAT The Imitation Game (7) 21.15 21.15 21.15   
ALPICAT Musarañas (18) 23.20  
ALPICAT Big Hero 6 (CAT) (Apta)  11.45 
ALPICAT Big Hero 6 (Apta) 18.25 13.50-18.25 18.25
ALPICAT Corazones de acero (16) 15.55 15.55 15.55
ALPICAT La teoría del todo (Apta) 20.30-22.45 20.30-22.45 20.30-22.45
ALPICAT Bob Esponja: Un heroe fuera del agua (3D) (Apta) 16.45-18.30 11.30-13.15-15.00-16.45-18.30 16.45-18.30
ALPICAT El destino de Júpiter (3D) (12) 20.15-22.40 20.15-22.40 20.15-22.40
ALPICAT Blackhat-Amenza en la red (16) 17.15-19.45-22.15-00.45 12.15-14.45-17.15-19.45-22.15 17.15-19.45-22.15
ALPICAT Interstellar (12)  11.45 
ALPICAT La conspiración del silencio (12) 17.00-22.00-00.15 14.45-17.00-22.00 17.00-22.00
ALPICAT El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos (12) 19.15 19.15 19.15
 
LAUREN El niño 16.20-19.00-22.00-00.25 16.20-19.00-22.00 16.20-19.00-22.00
LAUREN El gran hotel Budapest 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 Dios mío, ¿Pero qué te hemos hecho? 16.20-18.20-20.20-22.20-00.10 16.20-18.20-20.20-22.20 16.20-18.20-20.20-22.20
LAUREN Escapando de la oscuridad 16.10-18.10-20.10-22.10-00-10 16.10-18.10-20.10-22.10 16.10-18.10-20.10-22.10
LAUREN Ninja Turtles 16.20-18.20 16.20-18.20 16.20-18.20
LAUREN Todo lo demás 20.20-22.20-00.20 20.20-22.20 20.20-22.20
LAUREN Perdida 16.00-19.00-22.00 16.00-19.00-22.00 16.00-19.00-22.00
LAUREN Noche en el museo 3: El secreto del Faraón 16.10-18.10-20.10-22.10-00-10 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 Secuestro infernal 20.00-22.15-00.25 20.00-22.15 20.00-22.15
LAUREN Sex Tape. Algo pasa en la nube 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00
LAUREN Cashback 16.30-18.20 16.30-18.20 16.30-18.20
LAUREN Vertige 20.20-22.20-00.10 20.20-22.20-00.10 20.20-22.20-00.10

FUNATIC ‘71 (18) 15.00-18.45-20.50-22.30 15.00-18.45-20.50-22.30 15.00-18.45-20.50-22.30  
FUNATIC No llores, vuela (7) 15.00 15.00 15.00
FUNATIC Leviatán (VOS) (12) 16.30 16.30 16.30
FUNATIC Magical girl (16) 20.25 20.25 20.25   
FUNATIC Camino a la escuela (VOS) (Apta) 16.40 16.40 16.40
FUNATIC Camino a la escuela (Apta) 18.00 18.00 18.00
FUNATIC Rastres de Sàndal (CAT) (7) 19.15  19.15  19.15 
FUNATIC La sal de la tierra (7) 22.30 22.30 22.30
FUNATIC La reconstrucción (7)  15.00 15.00 15.00   
FUNATIC Héctor y el secreto de la felicidad (7) 16.30 16.30 16.30
FUNATIC Siempre Alice (7) 18.30 18.30 18.30
FUNATIC Dios mío ¿Pero que te hemos hecho? (Apta) 22.30 22.30 22.30
FUNATIC Mommy (16) 20.10 20.10 20.10
  
PRINCIPAL   V3nganza (16) 16.00 16.00 16.00
PRINCIPAL La teoría del todo (Apta) 18.00-20.10-22.20 18.00-20.10-22.20 18.00-20.10-22.20

RAMBLA Magia a la luz de la luna  (Apta) 16.00  16.00 16.00
RAMBLA The Imitation Game (7) 18.00-20.00 18.00-20.00 18.00
RAMBLA Interstellar (12) 22.00 22.00 22.00
RAMBLA La isla mínima (16) 18.20-20.20 18.20-20.20 20.00
RAMBLA Cómo acabar sin tu jefe 2 (12) 16.10 16.10 16.10
RAMBLA Birdman (16) 18.10-20.20-22.30 18.10-20.20-22.30 18.10-20.20-22.30
RAMBLA El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos (12) 16.00 16.00 16.00 
RAMBLA  Whiplash (12) 18.40-20.35 18.40-20.35 20.35
RAMBLA Musarañas (18) 22.30 22.30 22.30
RAMBLA Relatos salvajes (16)   18.40

_Operació cacahuet (Apta) 
ds. 17.30, dg. 17.30
_El niño (16) 
ds.19.45, dl. 22.00
_Birdman (16) 
ds.22.00, dg. 19.45

AJUNTAMENT Balaguer
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James Franco i Seth Rogen aterren, per fi, 
als nostres cinemes amb ‘The Interview’

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Molt soroll és el que ha causat 
la nova producció d’aques·
ta parella d’amics, còmics i 
directors de Hollywood, als 
quals vèiem per primera ve·
gada junts en la sèrie de te·
levisió Freaks and Geeks, a 
finals dels noranta. James 

Franco i Seth Rogen protago·
nitzen The Interview, una pel·
lícula sobre dos “periodistes” 
del món del cor que viatgen 
a Corea del Nord per assassi·
nar el seu líder, Kim Jong·un. 
El propi Rogen signa el guió i 
la direcció de la cinta al costat 
d’Evan Goldberg. Una comè·
dia molt disbauxada que va 
ser capaç de causar, fins i tot, 
amenaces terroristes.

Cartell promocional de ‘The Interview’, la nova 
pel·lícula de James Franco i Seth Rogen.

Els Wachowski, de 
nou al cinema amb 
l’accidentada
‘Jupiter Ascending’ 

 D. M.
 LLEIDA

www.7accents.cat

Ja feia temps que es venia 
parlant de la que anava a 
ser la gran nova produc·
ció dels directors de Ma-
trix (1998). 175 milions de 
dòlars és el que ha costat 
Jupiter Ascending, una pel·
lícula de ciència·ficció, l’es·
trena de la qual estava pre·
vist per al juliol del passat 
any però que, per raons una 
mica incertes, va acabar re·
tardant·se fins al febrer de 
2015. Una espècie d’en·
creuament entre Star Wars 
i Matrix que protagonitza 
Mila Kunis i que ja podem 
gaudir als cinemes.

Fassbender podria 
interpretar Boba 
Fett en l’‘spin-off ’ 
d’‘Star Wars’

 D. M.
 LLEIDA

www.7accents.cat

Encara falta gairebé un any 
per a l’estrena de la nova 
entrega d’Star Wars i ja co·
mencen a córrer els primers 
rumors sobre el que serà el 
seu spin-off. Als que apun·
taven el fet que Han Solo 
també formaria part d’una 
trama que, en principi, co·
mençarà a rodar·se a Mè·
xic, hem d’afegir que Dis·
ney estaria negociant amb 
l’actor Michael Fassbender 
(Shame) per interpretar al 
protagonista de la nova pel·
lícula que dirigirà Gareth 
Edwards (Monsters).

7è
art
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VISUAL
‘Entourage’, tot un clàssic 
modern de la televisió que 
decideix passar-se al cinema
La pel·lícula que posarà fi a la trama s’estrenarà aquest estiu

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Encara recordo la primera ve-
gada que vaig sentir parlar 
d’Entourage. Va ser ja fa uns 
quants anys, quan la meva 
addicció a les sèries no havia 
fet més que començar. Un 
company de classe me’n va 
parlar com una mescla ge-
nial entre ficció i realitat. Un 
retrat de les entranyes d’un 
Hollywood cruel i superficial, 
però amb grans tocs d’hu-
mor, narrat des del punt de 
vista d’un jove actor en auge 
al qual sempre acompanyen 
els seus amics de la infància. 
“Algun dia les nostres vides 
podrien ser així, Dani”, em va 
dir. D’acord, he adornat una 
mica la vaga descripció que 
realment em va proporcionar 
el meu amic, però per allí ana-
va la cosa. Juro que l’última 
frase va ser real. Òbviament, 
sense pensar-m’ho molt, em 
vaig disposar a veure-la.
Com bé avançava una mica 
més amunt, Entourage (El 
Séquito a Espanya) narra les 
aventures i desventures de 
Vincent Chase, interpretat 
per Adrian Grenier, un actor 
jove i talentós que s’acaba 
de llançar a l’estrellat en el 
despietat Hollywood contem-
porani. Però el ben plantat 
Chase no està sol en el seu 

Imatge promocional 
d’‘Entourage’, amb 
Vincent Chase acom-
panyat dels seus amics 
i el seu agent, Ari 
Gold.

‘Entourage’ és 
una sàtira del 

Hollywood 
modern

camí cap a la fama, si no que 
l’acompanyen el seu germa-
nastre Johnny Drama (Kevin 
Dillon), actor oblidat de la 
televisió dels noranta, i els 
seus dos millors amics de la 
infància, Turtle (Jerry Ferrara), 
tant despreocupat com di-
vertit, i Eric (Kevin Connolly), 
romàntic i responsable fins a 
la medul·la. Junts, decidei-
xen traslladar-se a la ciutat 
de Los Ángeles, on compar-
teixen mansió, així com tota 
classe de luxes i excessos, 
als quals aconsegueixen ac-

cedir gràcies a la fama de 
la nova promesa del 

setè art; precisament 
ell haurà d’aprendre 
a mantenir els peus 
a terra, tractant de 
no fer-se malbé, la 
qual cosa implicaria 
la fi de la seva curta 
carrera com a nova 

estrella de la meca 
del cinema. És aquí on 

el paper d’Ari Gold (Je-
remy Piven), agent de l’ac-

tor, adquireix importància. Es 
tracta d’un personatge inspi-
rat en el famós productor Ari 
Emmanuel, un poderós agent 
artístic despietat i implacable 
i molt conegut en la indústria 
cinematogràfica. Els seus cli-
ents saben que encara que 
de vegades pot resultar insu-

portable treballar amb ell, és 
el millor. Després d’una for-
ta discussió amb el seu cap, 
Ari és expulsat de l’agència 
i s’estableix pel seu compte, 
començant de nou amb Vin-
cent Chase com a únic client.
Posaré l’accent en el perso-
natge de Gold, no podem 

passar-lo per alt. I és que, sens 
dubte, es tracta d’un dels rols 
més carismàtics i divertits de 
la ficció televisiva americana, 
que aconsegueix destacar en 
gran manera gràcies a l’enor-
me treball de l’actor que li 
dóna vida. Prova d’això són 
els tres Emmy que es va em-
portar per aquest paper.
La frescor i  el ritme dels seus 
capítols, així com els innom-
brables cameo, tant del món 
del cinema com de l’entre-
teniment, que aconseguien 
embolicar Entourage d’una 
atmosfera increïblement re-
alista, van fer que es mantin-
gués en antena durant vuit 
temporades. 96 episodis que 
van acabar dedicant-nos un 
amè “fins ara” amb l’anunci 
d’una film que tancaria per 
sempre la ficció i que s’estre-
narà el juny d’aquest mateix 
any. Per cert, ja té tràiler.

OPiNiÓ
El temps és or
Em paro un segon a fer números i 
m’adono que ja gairebé han passat 
deu anys. Suposo que per això no em 
fa massa vergonya admetre que, en un 
parell d’ocasions, amb l’edat que tenia 
aleshores, vaig decidir seure davant 
d’un rellotge de cuina, d’aquests amb 
manetes ben grans, i concentrar-me 
suficientment com per aconseguir de-
tenir el temps. Whaaaaat?! A algun us 
sona? Ahir a la nit vaig trobar uns DVD 
amb la primera temporada d’Heroes. 
Val, ara sí, oi? Hiro Nakamura era el 

meu favorit, i de qui no... Una de les 
sèries (juntament amb Lost) amb les 
quals em vaig desvirgar en el tema del 
cliffhanger i en allò de buscar i incrustar 
subtítols. Perquè aleshores encara no 
existien canals de televisió que oferis-
sin productes en versió original. Bé, el 
panorama tampoc ha canviat molt des 
de llavors. Àdhuc ens queda camí per 
recórrer. El cas és que fa uns dies es 
va publicar el teaser de Heroes Reborn 
durant la Super Bowl. Una espècie d’in-
tent de resurrecció. Ja ho heu vist?

Dani Martínez realitzador
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‘Black Mirror’ podria tenir la seva versió 
americana després de triomfar a Netflix

 D. M.
 LLEIDA

Així ho han confirmat els 
productors del canal britànic 
Channel 4, els qui, després 
de la seva bona acollida a 
Netflix, reconeixen la possi-
bilitat d’una adaptació per a 
Estats Units. La sèrie, creada 
per Charlie Brooker, narra les 
conseqüències d’un avenç 
tecnològic èticament des-

controlat a través d’episodis 
totalment independents en-
tre si. Actualment, la ficció 
compta amb sis capítols di-
vidits en dues temporades 
i un especial de Nadal que 
protagonitzen Jon Hamm 
(Mad Men) i Oona Chaplin 
(007: Quantum of Solace). 
HBO i AMC serien dos dels 
canals interessats a dur a 
terme aquesta adaptació tan 
sucosa.

Imatge promocional de la sèrie ‘Black
Mirror’, creada per Charlie Brooker.

7accents.cat

‘Aquarius’, la nova ficció de 
David Duchovny, ja té tràiler

Imatge promocional d’‘Aquarius’, la nova sèrie policíaca que protagonitza 
David Duchovny i que segueix la pista de Charles Manson.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Encara no havíem parlat 
d’Aquarius. I és que fins fa so-
lament uns dies amb prou fei-
nes existia informació sobre 
ella, excepte que, per supo-
sat, la protagonitzava David 
Duchovny (X-Files, Californi-
cation). Segur que recordeu 
el seu paper com a Agent 
Mulder en una de les millors 
ficcions dels noranta.
Aquarius és un drama am-
bientat al 1967 i en el qual 

Duchovny interpreta Sam Ho-
diak, un agent de policia de 
la ciutat de Los Angeles. Al 
costat del seu nou company, 
l’oficial encobert Brian Shafe 
(Grey Damon), Sam comença 
a investigar un cas de desa-
parició, que l’acabarà portant 
darrere de la pista d’un jove 
Charles Manson (Gethin Ant-
hony). 
Segur que a molts us sona el 
nom Manson, i és que aquest 
personatge, res fictici, va ser 
responsable d’un dels crims 
més coneguts de la història 
dels Estats Units. La trama, 

que se situa un parell d’anys 
abans de l’assassinat de Sha-
ron Tate, ens presenta un 
Manson de 32 anys, ja forjat 
com a criminal i que coneix 
bastant bé la presó.
“El seu cas de la setmana es 
va convertir en el cas de tota 
una generació”. Sota aquesta 
premissa fa la seva aparició el 
primer avanç en vídeo de la 
nova ficció de NBC. Hi podem 
veure a un agent Hodiak afec-
cionat a la boxa i que resol els 
seus casos al mes pur estil old 
school, mentre Manson fa de 
les seves.
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

Coltellades
Un lector em pregunta sobre 
L’Anecdotari de l’Estudi Gene-
ral de J. Lladonosa que deia la 
setmana passada. Doncs és una 
saborosíssima recreació de la 
Lleida antiga a partir de les atza-
gaiades amb què els atolondrats 
universitaris van farcir els arxius 
del Tribunal de Coltellades. Una 
Lleida on els carrers del Clavell, 
de la Segarra i de la Costa del 
Jan suposaven una transició na-
tural entre el carrer Major i el 

burg estudiantil i no la purulència 
i la clatellada seca d’avui dia. Si la 
Paeria ha eliminat barreres entre 
els Camps Elisis i el riu i entre la 
Seu i Camp de Mart, ara toca unir 
el Canyeret amb el Pla de l’Aigua 
i la plaça del Seminari amb Cava-
llers. Eliminar tot el formigó que 
en fa una fortalesa i insuflar-hi la 
vida que començarà amb potser 
la millor escultura de la ciutat: 
l’amagat bust de M. Torres de 
M. A. Saiz. I parlant de poetes 

lleidatans: Do-
lors Miquel 
té un gar-
rotín que 
il·lustra el 
drama llei-
datà: els 
qui són a la 
frontera/d’un 
país sense fron-
tera/són qui reben 
la primera/la segona i la tercera 
(Ver7s de la terra, Pagès).

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

Elisabet Del Moral
 LAIA DOLCET
 ALMACELLES

1. Com t’inicies en el món mu-
sical?
Vaig co-
m e n ç a r 
f e n t 
c lasses 
e x t r a -
e s c o -
lars de 
música 
amb 
3 

anys i quan en tenia 15 vaig dirigir 
la meva primera coral a Vensilló. 
Després he estudiat al Conserva-
tori de Lleida, especialitzant-me 
en piano i cant.   

2. I et dóna per viure?
Sí. Actualment sóc professora de 
música a l’escola d’Almacelles, on 
imparteixo classes a nens des dels 
2 anys. 

3. Que petits!
És el primer any 

que ho fem, vé-
nen acompanyats 
d’un adult i el progra-

ma, per ara, està funcio-
nant molt i molt bé. 

4. Com sorgeix la idea dun disc 
i què hi podem trobar?
Tenia moltes ganes de gravar un 
treball propi i la gent m’ho dema-
nava. El disc està format per un 
repertori molt variat, des de bala-
des, passant pel tango, fins al ca-
baret, amb versions d’artistes com 
Sergio Dalma, Ana Belén o Frank 
Sinatra. 

5. A quin públic et dirigei-
xes?
 És un públic 

adult. Has 
de pensar 
que actuo 
en bodes, 
residències 

d’avis, i al-
gunes poblacions també m’han 
contractat per les seves respecti-
ves festes majors. És emocionant 
veure com els nuvis t’escriuen un 
WhatsApp l’endemà donant-te les 
gràcies. 

6. Com et promociones a tu i, 
també, a la teva música?
A partir del març tinc tots els caps 
de setmana ocupats amb dotze 
bodes concertades. En el meu cas, 
el boca-orella m’està funcionant 
molt bé. 

7. Una fita?
M’agradaria fer un altre disc adre-
çat a un públic més juvenil. 

8. I un record especial en la 
teva trajectòria?
Sens dubte, quan li vaig portar un 
ram de flors a una mare pel seu 
aniversari mentre li cantava una 
cançó a cappella. 

9.   T’has plantejat composar 
els teus propis temes?
Sí, però necessitaria molt temps, 
del qual ara mateix no disposo. A 
més, allò nou ha de ser molt atrac-
tiu perquè enganxi. De totes ma-
neres, no ho descarto. 

Coneguda amb el nom artístic de Delmo, l’Elisabet acaba de treure al mercat el seu primer disc, que
inclou catorze versions. Lleidatana establerta al Almacelles, viu de i per a la música
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