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l’Accent Gràfic Lupe Ribot

editorial
Jocs amb foc a la Paeria
El temps dirà si l’entrada aquest 
dimecres d’agents judicials a la 
Paeria ha estat justificada o no. 
Que s’investiguin els fets. Cal su-
posar que Marta Camps, l’expri-
mera tinent d’alcalde que impul-
sa el procés denunciador, està 
molt segura del que fa, perquè 
altrament no s’entén que assu-
meixi uns riscos tan enormes per 
a la seva reputació. I per a la seva 
integritat legal, ja que de ben se-
gur que les denúncies que han 

forçat l’escorcoll també li me-
reixeran, en sentit contrari, una 
querella per injúries i calúmnies 
contra l’honor del paer.
Si els fets denunciats no reves-
teixen cap categoria delictiva, 
Camps respondrà també per la 
mala imatge oferta per Lleida 
amb el registre del seu Ajunta-
ment per funcionaris de Justícia. 
Si tot obeeix a la dèria venjativa 
d’una persona, aquesta haurà ju-
gat amb foc amb la Paeria, la ins-

titució que aplega els lleidatans 
per damunt de partits i persones.
És avui impossible saber què hi 
ha de cert o de fals en les denún-
cies. De moment, sembla que la 
concessió del centre d’oci Larida 
forma part del cos de la denún-
cia, per bé que costi força ima-
ginar que el procés de pròrroga, 
reclamació d’impostos i nou con-
curs revesteixi un cas major de 
frau. Tampoc les dietes presump-
tament injustificades no semblen 

en aparença un supòsit d’enriqui-
ment i corrupció il·legals, si més 
no en els termes convencionals.
Tot ho acabarem sabent. De mo-
ment, posem l’accent en fer no-
tar que si Camps ha donat aquest 
pas li convé molt ser conscient 
del foc amb què juga, un foc que 
s’anomena integritat de les ins-
titucions democràtiques i locals. 
Esperem que Camps no estigui 
usant la Paeria de tots com a eina 
de revenja privada.

Mare, tinc gana!
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GERARD MARTÍNEZ
Hi havia tràfic d’influències 
entre Ferrusola i Pujol per afa-
vorir els seus fills?

RAMON PEDRÓS
Ella no se’n va amagar mai. 
“Prou tenen dret a guanyar-se 
la vida!”, s’exclamava sempre. 
Ella mateixa ho confessava a la 
comissió: “Els ajudàvem com 
qualsevol pare ajuda el seu fill”. 
Ja, però és que el seu pare no 
era qualsevol pare, era el presi-
dent de la Generalitat!

G. M.
Però ella manté que mai no ha 
fet cap trucada per benefici-
ar-los...

R. P.
Tu creus que ella tenia necessi-
tat d’aixecar el telèfon? El seu 
marit era el president de la Ge-
neralitat; el seu fill gran, el di-
rector general de Presidència; 
el cosí germà del seu marit, el 
secretari general de Presidèn-
cia, i alguns consellers tenien 
familiars que eren socis del seu 
fill gran, com Felip Puig, per 
exemple. Repeteixo: tu creus 
que li calia trucar-los?

Ramon
Pedrós

Va ser cap de premsa 
de Jordi Pujol 
entre 1988 i 1998. 
Ha escrit tres llibres 
sobre l’expresident 
de la Generalitat. La 
seva compareixença 
a la comissió 
d’investigació del 
Parlament encara 
“cou”, entre d’altres, 
a la mateixa Marta 
Ferrusola



DIVENDRES 6 de MARÇ DE 2015 5



DIVENDRES 6 de MARÇ DE 20156

G. M.
Seguint la comissió, fa la sen-
sació que creuen que no han 
fet res malament...

R. P.
La compareixença de l’altre dia 
va ser una gran riota. Marta 
Ferrusola dient que Catalunya 
no es mereix això... Encara no 
han deixat anar el llaç, com si 
ells fossin Catalunya.

G. M.
Es consideren innocents?

R. P.
Ferrusola m’havia dit més d’una 
vegada que ells ho havien do-
nat tot per Catalunya i que 
ja era hora que Catalunya els 
tornés alguna cosa, en el sentit 
d’ajudar els seus fills. Això ho 
portaven al moll de l’os de la 
seva actuació. 

G. M.
Et va sorprendre la confessió 
de Jordi Pujol?

R. P.
Sí. La veritat és que de l’herèn-
cia no en sabia res. Jo em crec 
el Trias, el Triadú i el seu cunyat 
quan diuen que tampoc no en 
sabien res. Has de tenir molt 
present que el Pujol sempre 
ho havia negat rotundament, i 
és que no era la primera vega-
da que sorgia una informació 
similar. Ell havia basat la seva 
doctrina política en un compor-
tament d’exigència ètica, per 
tant, ningú no s’ho podia es-
perar. Va ser una sorpresa i una 
gran decepció. Fins aleshores 
era com un déu a Catalunya.

G. M.
Tu, amb els teus llibres, ja l’ha-
vies fet baixar de l’altar...

R. P.
Quan jo publico el primer llibre, 
carregat de petites anècdotes 
que, d’alguna manera, presen-
ten un Pujol diferent, fora del 
seu pedestal, és quan alguns 
cercles de Convergència m’ata-
quen i desqualifiquen el meu lli-
bre, perquè ell era una figura in-
tocable. Pensa que ha estat una 
persona respectada i venerada, 
tothom li ha reconegut sempre 
que ha estat el gran arquitecte 
de la Catalunya moderna.

G. M.
I tu ensenyes la seva cara i, 
també, la seva creu...

R. P.
Quan parlo de creu (Jordi Pujol, 
cara y cruz de una leyenda, Mi-
lenio, 2014), em refereixo a una 

cara amagada. Pujol és un per-
sonatge polièdric, amb moltes 
cares.  Hi ha un Pujol molt dife-
rent al que es presenta en pú-
blic. El demiürg, que fa plorar 
auditoris sencers amb els seus 
discursos, i el tosc, esquerp, 
malhumorat i, sovint, maledu-
cat. A mi em feia patir molt en 
els dinars oficials, era un perfec-
te maleducat, capaç d’agafar el 
ganivet per rascar-se el clatell 
o començar a dinar sense que 
la resta no tinguéssim el plat a 
taula. En el llibre m’entretinc a 
descriure aquestes xorrades, 
però també descric la relació 
amb els fills, als quals deixava 
massa llibertat en relació amb 
els seus negocis, i això va pro-
vocar molta condemna al llibre.

G. M.
Ferrusola fins i tot ha dit que 
els vols fer mal...

R. P.
Al revés, el mal l’hem sentit nos-
altres, ens l’han fet a nosaltres, 
moralment. El mateix Artur Mas 
també ho va dir, que li dolia la 
confessió i que comprenia l’es-
tat d’ofuscació en el qual havia 
deixat la ciutadania. El periodis-
ta no en té cap de compromís 
envers una família. Jordi Pujol 
Ferrusola diu que he traït la 
confiança de la família. També 
diu que he mentit. O he mentit 
o he traït, però les dues coses 
és impossible. Com bé saps, el 
periodista està casat amb els 
fets i la realitat, i, per molt que 
dolgui, aquesta és una qüestió 
que es respira en els meus lli-
bres, la independència de crite-
ri, ja que jo només he estat fidel 
al meu criteri d’independència. 
Estic agraït, treballar al seu cos-
tat em va ajudar a créixer intel-
lectualment, però mai no hauria 
pogut trair la meva consciència.

G. M.
I per què no ho vas denunciar 
abans?

R. P.
Jo no tenia cap intenció de de-
nunciar res, sinó de fer un llibre 
d’anècdotes, que és el que em 
demana Planeta. Però no em 
conformo a explicar quatre 
acudits, vaig una mica més en-
llà i dono peu a algunes de les 
polèmiques que van tenir lloc 
en alguns dels viatges del pre-
sident on anaven els seus fills.

G. M.
Estaves ressentit per la teva 
marxa del gabinet de premsa 
de la Generalitat?

R. P.
Jo me’n volia anar des de l’any 



DIVENDRES 6 de MARÇ DE 2015 7

Els fills es
beneficiaven 
de la posició 
del seu pare

94-95, però ell em diu que m’es-
peri, fins a l’any 96, quan pacta 
amb Aznar, aleshores li torno a 
dir que vull marxar. Són molts 
anys per a un periodista passar 
tant de temps en política, so-
bretot si tens ganes de tornar al 
periodisme actiu.  Després, tant 
Pujol com Triadú en fan dos o 
tres propostes professionals, 
entre les quals Recoletos, que 
aleshores publicava l’Expansión 
i el Marca, en la seva incursió a 
Catalunya. Amb això et vull dir 
que no n’hi havia cap de res-
sentiment. És molt fàcil buscar 
les pessigolles quan tens ga-
nes de desprestigiar algú, però 
aquí només hi ha  la figura d’un 
periodista que mai no ha deixat 
de ser-ho i que aplica una me-
sura moral, perquè hi ha coses 
que li xoquen i no les amaga.

G. M.
Però tu el critiques als llibres...

R. P.
Quan faig el primer llibre, que 
és l’origen de tot, molts em 
diuen que no és el llibre que 
esperaven de mi. Ja ho entenc, 
no és com la resta de llibres 
que es publicaven sobre el Pu-
jol en aquella època, però no 
és un llibre de denúncia, és sim-
pàtic, per descobrir les facetes 
més humanes d’un president 
admirat. N’hi ha deu o dotze de 
llibres crítics amb el Pujol. Jo no 
tenia cap interès d’anar contra 
ningú, però no podia amagar 
coses que grinyolaven. Només 
parlava d’ambients, reaccions...
  
G. M.

Tal com vas fer a la comissió?

R. P.
Una comissió parlamentària 
no és un judici, no has d’anar a 
provar res, a mi em pregunten 
per percepcions, i són les ma-
teixes percepcions que hi havia 
al llibre.  D’altra banda, després 
de la meva compareixença hi 
ha una declaracions del Triadú. 
Confirmava el que jo havia insi-
nuat el dia anterior, que ell ha-
via marxat per la “tibantor” que 
produïen les activitats dels seus 
fills i que la política s’hauria de 
separar de la seva família.

G. M.
Triadú va confirmar el que ha-
vies dit, però Xavier Trias no.

R. P.
Al Trias li pregunten si, tal com 
havia dit jo, la Ferrusola dema-
nava favors per als seus fills, i 
ell assegura que no l’havia tru-
cat mai. Home, com l’havia de 
trucar? Ell era la mà dreta del 
president, sí, però és que el 

president era el seu marit! Qui-
na necessitat tenia de trucar el 
Trias?

G. M.
I el tema de l’herència, te’l 
creus?

R. P.
Em costa de creure. Crec que 
tot plegat és un argumenta-
ri per ajudar una altra vegada 
els seus fills. Quan a mi el PP 
em pregunta si Jordi Pujol fa 
la confessió per ajudar els seus 
fills, jo contesto que no ho des-
carto però que no en tinc pro-
ves. Tot i això, ho confirma el 
seu fill gran quan té la barra de 
comparar la confessió del seu 
pare amb el consell de guerra 
del 23-F defensant la democrà-
cia en favor de l’ideari, el país i 
la família. Ell mateix ho diu, ho 
fa per la família.

G. M.
Però això no demostra que 
l’herència no existeixi...

R. P.
En els paradisos fiscals, si tu de-
manes que s’obri el secret ban-
cari per blanqueig de diners o 
frau fiscal,  no te l’obren, hi ha 
d’haver delictes tipificats com 
a corrupció, que es demostri 
que aquests diners tenen un 
origen il·lícit. I si la família tin-
gués ganes de col·laborar amb 
la justícia, com va dir Pujol des 
del primer dia, seria molt fàcil: 
que aixequi el sumari d’aquests 
comptes i es veurà la traçabili-
tat dels diners. Mentre no aixe-
quin el secret bancari, l’ombra 
del dubte persistirà. Ho tindri-
en molt fàcil si només fos això, 
però després de la comparei-
xença del fill ja es veu que s’usa 
aquest tema per emparar tots 
els moviments bancaris del fill. 

G. M.
Com diries que passarà a la 
història Jordi Pujol?

R. P.
S’ha de veure com acaba això. 
Des del moment que fa la con-
fessió, ell es veu ca-
paç de con-
trolar-ne 
les 

conseqüències, com s’ha vist 
capaç de controlar la política 
catalana durant 25 anys. I en-
cara està per veure, perquè 
l’arquitectura de la defensa és 
molt compacta. Hi ha uns di-
ners que ens deixa el meu pare, 
són de la família, no vénen de la 
corrupció, les altres comissions 
no sabem què són, ho admi-
nistrava el meu fill, Jordi Pujol 
Ferrusola, per si veieu que hi 
ha moviments als comptes... 
S’ha de veure què diu el jutge. 
Jo crec que la voluntat que ha 
tingut sempre Jordi Pujol de 
deixar un llegat per a la poste-
ritat ara està en crisi i realment 
l’afectarà molt negativament. 
Passi el que passi, però, si a 
sobre hi ha una condemna vin-
culada amb la corrupció, llavors 
els capítols finals de la seva his-
tòria seran una taca. 

G. M.
Si et proposessin escriure el 
mateix llibre que fa quinze 
anys, el faries igual?

R. P.
Sí, seria bastant semblant. De 
fet, Planeta ja me l’ha demanat, 
però, per ara, he dit que no, 
perquè ells el voldrien treure ja 
i jo vull esperar una mica més. 
Si hagués de fer el mateix llibre, 
però, seria molt semblant. En el 
llibre es diu una frase que no 
l’ha desmentit mai la interessa-
da, la cap de gabinet del pre-
sident durant molt anys, que 
ja havia estat secretària seva a 
Banca Catalana i que, com 
el Quim Triadú, patia 
molt per les activi-
tats empresa-
rials del fills. 
Va dir: “Si 
hi ha una 
cosa
que

Bitllet d’anada i
tornada a Lleida

Pedrós, nascut a Lleida el 1947, és un professional de llarg i recone-
gut prestigi que va començar la seva trajectòria en el rotatiu madrileny 
ABC, diari del qual va ser corresponsal a Moscou. A la mateixa capital 
russa, va ocupar el càrrec de delegat de TVE. Amb posterioritat, va ser 

delegat de l’Agència EFE a Estats Units i Canadà i a Brussel·les. De retorn 
a Espanya, va ser nomenat delegat de la mateixa EFE a Catalunya, des 
d’on va impulsar els serveis en català de l’Agència. Durant deu anys, va 

ser director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya en successius governs de Jordi Pujol. A continuació, va ser 
nomenat sotsdirector general del Grup Recoletos a Catalunya amb 
l’objectiu de contribuir a la implantació a territori català dels nous 
productes del grup editorial. Així mateix, va ser director editorial 

de Metro News a Espanya i va protagonitzar la implantació de 
la premsa gratuïta al nostre país. Abans de tornar a Lleida per 

incorporar-se a La Mañana i crear El Matí Independent de 
Lleida, va ocupar durant dos anys la direcció del Diari de 
Tarragona. La major polèmica de la seva vida, però, ha 

vingut per la seva faceta d’escriptor, amb els llibres 
La volta al món amb Jordi Pujol i Jordi Pujol a 

les Espanyes (Planeta). També ha publi-
cat Jordi Pujol, cara y cruz de una 

leyenda (Milenio).
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Ramon Pedrós, 
a la redacció 
de 7accents.
Fotos: Carlos 

Bonfill

Si admeten
que tinc raó,

els empresonen 
a tots

pugui erosionar la figura de Jor-
di Pujol, no és ni una moció de 
censura ni una desfeta electoral, 
sinó l’activitat econòmica dels 
seus fills”. Això està escrit des 
de fa quinze anys i ningú no ho 
ha desmentit mai.

G. M.
Una mica bruixa...

R. P.
És que era molt fort, privatitza-
cions de les telecomunicacions 
que li atorgaven a l’empresa 
que assessorava Pere Pujol... Es 
va parlar molt de l’abocador de 
Tivissa, noves energies, molins 
de vent, energia solar... Apro-
fitaven un munt d’informació 
privilegiada per emprendre les 
seves iniciatives! Millor que calli, 
però era un escàndol.

G. M.
T’has guardat coses?

R. P.
Els periodistes tenim tendència 
a guardar papers. Em pregun-
tes si els vaig publicar tots? No, 
perquè no volia fer un llibre de 
denúncia, no em pertocava.

G. M.
Els teus llibres tornen a estar 
de moda... I això que alguns 
són de fa quinze anys!

R. P.
Tot allò escrit en un llibre fa 
quinze anys, dit ara, després de 
la confessió de Pujol, adquireix 
un nou sentit, és evident.

G. M.
En el cas que no n’escriguis un 
de nou, quins motius esgrimi-
ràs per no fer-ho?

R. P.
Si al final encara me’l demanen, 
segurament el faré. Quan un 
editor et demana un llibre, el vol 
en un temps molt particular, si li 
entrego d’aquí a dos anys pot-
ser ja no li interessa. Però si me’l 
continuen demanant, depèn de 
com acabi, no hi tindria cap in-
convenient

G. M.
En tots aquells anys no hi va 
haver ningú que li digués a Pu-
jol que anés en compte amb el 
que feien els seus fills?

R. P.
Li van preguntar a la sessió par-
lamentària i ell va contestar que 
no podia parar l’activitat dels 
seus fills. Assegura que l’únic 
que va poder fer com a pare era 
fer recomanacions, que no po-
dia anar més enllà, perquè els 
que pressionaven eren la dona 

i els fills, i això ho dic jo.

G. M.
Quina relació tenies amb Mar-
ta Ferrusola?

R. P.
Poca. Recordo, però, una vega-
da que una revista de Madrid, 
Época, dirigida per Miguel Tor-
res, va publicar un reportatge 
sobre els negocis dels seus fills, 
un dels centenars de reportat-
ges que s’han publicat sobre 
aquest tema. Poc després em 
truca la Ferrussola, una de les 
poques vegades que vam par-
lar a soles, i em diu que s’ha 
de fer un escrit negant-ho tot. 
A mi em sorprèn que la dona 
del president truqui el cap de 
premsa de la institució, això 
ja et demostra que ella truca-
va tothom... Jo contesto que 
d’acord  i que ens ho mirem bé 
per trobar-hi un argumentari i 

tenir clar què s’ha de desmentir, 
però ella em diu que no hem de 
mirar res, que hem d’assegurar 
que tot és mentida. “En bloc?”, 
li pregunto. Jo no m’hi veig en 
cor i li dic que no. Encara vaig 
esperar uns dies per si em deia 
alguna cosa, però la setmana 
següent a la mateixa revista hi 
apareix un escrit desmentint-ho 
tot firmat pel cosí germà del 
president, que era secretari ge-
neral de Presidència, Joaquim 
Pujol i Figa, el meu cap, jo de-
penia orgànicament d’ell. Tot 
quedava a casa... I per què ha-
via de ser ella qui em truqués a 
mi per demanar que desmentís 
una notícia relacionada amb els 
seus fills?

G. M.
I amb els fills, hi tenies relació?

R. P.
Amb el que més, amb l’Oriol, 

perquè va treballar a Presi-
dència un temps. Amb l’Oriol 
he mantingut una relació prou 
bona fins fa ben poc. El Jordi 
Pujol, el gran, l’he vist tres o 
quatre vegades, al viatge a Por-
tugal, a Madrid amb el seu pare, 
a la Generalitat i en alguna festa 
mediàtica, com una a Antena 3, 
amb els seus germans. El pe-
tit, l’Oleguer, em queia molt 
simpàtic, perquè acompa-
nyava el seu pare a al-
guns viatges, però era 
molt jove, tenia 22 o 
23 anys. I a la filla, la 
gran, a Xina, en un al-
tre viatge, i a la petita 
l’he vist després, una 
vegada a Suècia.

G. M.
I amb el president?

R. P.
I tant. Pensa que anys després 

de publicar-se el llibre, ell ve al 
Diari de Tarragona un parell de 
vegades quan jo n’era el direc-
tor, fins i tot a La Mañana, on li 
faig una entrevista, és a dir, que 
manteníem una relació cordial. 
Les coses canvien ara, ja que la 
seva situació és més delicada 
amb les imputacions, la comis-
sió parlamentària... Ara diuen 
que tot el que he escrit és men-
tida, però és normal, no poden 
dir el contrari, si admeten que 
tinc raó, els empresonen a tots 
immediatament. Ho entenc 
com a legítima defensa. 

G. M.
Et veus capaç de fer una pre-
dicció de com pot acabar tot 
això?

R. P.
Jo em temo que per a algun 
fill, sobretot per al gran, pugui 
acabar malament. Els demés 
no, tot el que sigui frau fiscal, 
tu pagues i avall. Però amb el 
tema de les comissions... Mira, 
tota la guerra entre Jordi Pujol 
i Miquel Roca l’any 92, en el 
famós Congrés de Convergèn-
cia, quan descavalquen Miquel 
Roca, és una guerra en què in-
tervé la família, bàsicament els 
fills i el cosí, i tot plegat té mol-
ta relació amb el control finan-
cer de Convergència, el qual 
era responsabilitat de Roca. A 
partir d’aleshores, el fill gran té 
molt a veure amb el control fi-
nancer del partit, i jo crec que 
per aquí sortiran coses.
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Revivint la 
Transició 

democràtica 
a Lleida
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La Paeria i el Centre d’art la 
Panera ens conviden a la re-
flexió a fi de recuperar la me-
mòria històrica d’una època 
de canvis que es recorda poc

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Vivim en una voràgine infor-
mativa, un flux constant de 
dades que ens apropa a la 
realitat tant ràpid com ens di-
ficulta la reflexió pausada. Dit 
d’una altra manera i secun-
dant les paraules del llicenciat 
en Ciències Polítiques Josep 
Serra: “Com més informació 
tenim sobre la nostra actu-
alitat, més ràpid es dilueix 

el nostre passat”. En aquest 
sentit, per entendre cap a on 
ens dirigim, cal fer una mirada 
al passat i meditar sobre què 
és el que ens ha portat fins 
aquí. 
Convidant-nos a la reflexió 
i a fi de recuperar la memò-
ria històrica, l’Ajuntament de 
Lleida, a través de la regidoria 
de Drets Civils, ha dut a terme 
un procés participatiu obert a 
la ciutadania per mostrar els 
espais, el temps i els actors 
que van conformar la Transició 
democràtica a Lleida. Es trac-

ta de l’etapa que va posar fi a 
quatre dècades de dictadura. 
Els historiadors daten com a 
inici de la Transició l’any 1973 
amb la mort de l’almirall Car-
rero Blanco (tallava una possi-
ble continuïtat ideològica del 
règim més enllà de Franco) i 
emmarquen la seva fi l’any 
1982, amb la consolidació del 
sistema democràtic després 
de la celebració de les elecci-
ons generals que van donar la 
victòria al PSOE. 
El projecte no és nou. La Ge-
neralitat va treballar el tema 
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de la Transició el 2013. Ara 
bé, segons explica la regido-
ra de Drets Civils a la Paeria, 
Maria Rosa Ball, “vam pensar 
que l’exposició no era sufici-
ent per a Lleida, faltaven veus 
i visions, com ara la temàtica 
agrària”. D’aquesta manera, 
es va organitzar una comissió 
i va sorgir la idea de fer una 
crida participativa per recollir 
material. Què en sabem de 
tot aquell procés a la nostra 
ciutat?
La proposta que avui es pot 
visitar té la voluntat de revisar 
els fets que van tenir lloc a la 
demarcació durant la Transi-
ció i donar a conèixer aquest 
període històric a les genera-
cions més joves. 
Compta amb més de 1.000 
ítems i la col·laboració des-
interessada d’un centenar 
de persones. Entre el mate-
rial exposat en destaca una 
seixantena de gravacions. Es 
tracta de càpsules d’opinió 
de trenta segons en què di-
verses veus aporten la seva vi-
sió crítica. A més, s’han realit-
zat unes setanta d’entrevistes 
en profunditat que quedaran 
registrades com a material 
de documentació a l’Arxiu 
Municipal. A la mostra s’hi 
poden veure cartells, cartes i 
pamflets, així com material de 
gran transcendència com l’ac-
ta de la Constitució. 
“La Transició Democràtica a 
Lleida” és una obra col·lectiva 
i oberta, fruit de mesos de 
recopilació d’informació i 
classificació de material. La 
comissió assessora d’aquesta 
iniciativa ha estat presidida 
per Antoni Siurana i en for-
men part la regidora M. Rosa 
Ball, Manuel Lladonosa, Juan 
Cal, Ramon Maria Puig, Mer-
cè Ciutat i Josep Tort. El coor-
dinador general del projecte 
ha estat Josep Maria Llop. 
D’aquella època, Antoni  Siu-
rana en destaca la redacció i 
aprovació del nou Pla General 
d’Ordenació Urbana, “crec 
que a Lleida la Transició va 
enterrar definitivament una 
ciutat grisa i provinciana”. 
Per la seva banda, el 
professor Manu-
el Lladonosa 
en destaca 
la renovació 
de la page-
sia i de la 
classe tre-
bal ladora 
en conso-
nància amb 
l’augment de 
la consciència 
sindical  i els movi-
ments veïnals. 

Juan Cal, periodista i actual 
director executiu de Segre, 
reflexiona al voltant de la his-
tòria dels mitjans de l’època. 
Un període molt productiu 
que va donar lloc a l’aparició 
de diversos mitjans catalanis-
tes com l’Avui, El Punt Diari i 
Regió 7 que omplien un buit 
que havia deixat a Catalunya 
els quaranta anys de franquis-
me. 
Culturalment, l’època també 
va estar marcada per l’activis-
me cultural i l’ebullició d’ex-

pressions artístiques 
t rencado-

res amb un impor-
tant ressó de la poesia 

visual i dels informalismes i 
expressionismes. Així ho ex-

plica l’historiador i 
músic Josep Tort, 

que apunta 
com la llen-

gua catala-
na anava 
a g a f a n t 
prestigi i 
agafant va-
lor. 

Recuperar la 
Memòria De-

mocràtica
Segons Mercé Ciutat, 

professora d’Història, la Trans-
ició ha estat una de les etapes 
històriques que més opinions 
han generat. Mentre alguns 
com l’expresident del Govern 
de l’Estat, Felipe González, 
parlava que les operacions 
que es van endegar van con-
vertir-se gairebé  en una “obra 
mestra”, d’altres com Josep 
Fontana exposaven que va 
suposar una “conversió amb 
renúncia explícita i definitiva 
d’una part dels principis que 
fins aleshores havien procla-
mat i pels quals els militants 
s’havien arriscat a la presó i 
a la mort en els anys de lluita 

contra la dictadu-
ra”. 

Tot i que la versió oficial que 
ha prosperat, fins no fa gai-
re, és la primera, són molts 
els que van treballar inten-
sament per un canvi polític i 
social que possibilités que les 
persones poguessin viure en 
llibertat
Per mostrar la sensibilitat en-

vers la història i condemnar 
els crims del franquisme, el 
partit socialista de Lleida va 
proposar una moció, aprova-
da també per CiU, en favor 
de la recuperació de la Me-
mòria Democràtica. Ambdós 
formacions van demanar que 
es recuperin els pressupostos 

Diverses imatges 
de l’exposició del Cen-

tre d’art de la Panera. 
Fotos: Carlos Bonfill

L’exposició 
compta amb 
més de 1.000 

ítems i 
documents
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de l’Estat i de la Generalitat 
perquè les lleis per recuperar 
la memòria històrica es du-
guin a terme.  “No es tracta 
d’aixecar polsegueres sinó de 
buscar concòrdies”, apunta 
Maria Rosa Ball.

El simbolisme de la Panera
L’exposició té lloc al Centre 
d’art la Panera fins al 24 de 
maig. Segons la regidora de 
Drets Civils, Maria Rosa Ball, 
“tots vam tenir clar que havia 
de ser el lloc de la mostra pel 
simbolisme de l’edifici”. Cal 
tenir en compte que l’edifica-
ció va ser una caserna militar 
durant els segles XIX i XX i 
també va adquirir les funci-
ons de comissaria de la poli-
cia fins a finals dels vuitanta, 
coincidint amb la dictadura 
franquista. De fet, durant el 
franquisme la Panera va ser 
un espai de repressió i encara 
són desenes les persones que 
recorden haver-les retingut a 
les instal·lacions, ara converti-
des en museu. Així doncs, la 
Panera ha passat de ser sím-
bol de repressió a representar 
la llibertat d’expressió a tra-
vés de l’art, on adquireix tota 
la seva magnitud. 
Curiosament, el museu acull 
una barricada en el seu inte-
rior. I és que, com a epíleg, 
la Panera mostra l’obra del 
madrileny Fernando Sánchez 
Castillo, que revela, a través 
del seu treball, la importància 
de preservar la memòria his-
tòrica per entendre’n, des del 
present, el seu llegat. 
Fins a la data, prop d’una cin-
quantena de persones han 
visitat diàriament l’exposició.
Paral·lelament, un altra inicia-
tiva que s’ha promogut arran 
del projecte ha estat la Uni-
tat Didàctica de la Transició 
a Lleida que farà l’alumnat de 
4t d’ESO i 2n de batxillerat 
per contextualitzar els fets i 
poder conèixer com es va de-
senvolupar el procés a Lleida. 
En aquesta línia, del 26 al 28 
de març tindrà lloc el 9è Con-
grés de Convivència a la Ciu-
tat i tindrà com a eix vertebra-
dor el debat de la Transició.

La Panera, de 
ser símbol de 

repressió a 
expressió 
artística



Xema
Solé

Un mes i mig després de la renún-
cia del polític lleidatà, el regidor no 
adscrit assegura que no votarà al PP

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Xema Solé, regidor i exmi-
litant del Partit Popular a 
Lleida, abandona la forma-
ció política perquè creu que 
la manera de fer política del 
partit no és l’adequada. Des-
prés de dos anys de malestar, 
Solé decideix posar punt final 
a la seva carrera com a polític 
per dedicar-se a la seva faceta 
com artista. Tot i així, encara 
continua com a regidor no 
adscrit a la Paeria.

ARES VALDÉS
Com et sents ara que ets un 
regidor no adscrit?

XEMA SOLÉ
Francament em sento igual 
que abans, però m’hagués 
agradat no ser regidor no 
adscrit sinó acabar la legis-
latura de la mateixa forma 
que la vaig començar. No ha 
pogut ser així perquè a vega-
des les coses es compliquen 
i canvien, però tinc molt clar 
que no tinc cap sentiment de 
culpabilitat. Penso que he fet 
les coses molt ben fetes.

A. V.
Què és el que va impulsar la 
teva marxa del partit?

X. S.
La meva marxa no és impulsa-
da per un sol fet, sinó que són 
un conjunt de coses que es 
van arrossegant amb el temps 
i arriba el moment de dir 
prou. Jo no m’hi trobava bé 
i havia de marxar. Després he 
vist que no anava tan mal en-
caminat amb les meves reivin-
dicacions, ja que, per exem-
ple, una de les coses amb què 
no estava d’acord era amb les 
taxes judicials perquè desafa-
voreixen les classes més bai-
xes i ara les han tret. Tampoc 
estava d’acord amb què l’IVA 
al teatre cotitzés un 21% i, per 
exemple, la pornografia pa-
gués només el 4%, i ara s’està 
parlant que el president bai-
xarà l’IVA del teatre com a 
eina de campanya. Quan ho 
vaig proposar al partit a nivell 
nacional, tothom es va posar 

les mans al cap.

A. V.
I a nivell local?

X. S.
Vaig estar totalment en desa-
cord amb què es desfés l’al-
caldia de Benavent. Per obrir i 
tancar una porta a un alcalde 
no pot plegar. Hi ha d’haver 
uns mecanismes legals per-
què a aquesta persona que 
l’alcalde ha ordenat que no 
fes una cosa i al final l’acaba 
fent se’l pugui expedientar, 
sancionar o expulsar, però 
un alcalde no pot plegar. Si 
continuem així, no quedaran 
alcaldes al món. Per mi va te-
nir un desgast polític perquè 
jo vaig portar part de les ne-
gociacions amb Convergència 
de Benavent. Tampoc estava 
d’acord amb la no comunica-
ció interna del partit. Jo, a les 
meves èpoques de periodis-
ta, si en una roda de premsa 
no em deixaven fer pregun-
tes, m’aixecava i marxava. Hi 
ha detalls que s’han de cuidar 

i no podem treure una nit al 
ministre de Justícia per tele-
visió i enganxar amb  cinta aï-
llant el micròfon.

A. V.
I per què no has marxat de 
la Paeria?

X. S. 
Perquè no sabem quants, 
però algú va votar la llista del 
PP amb les persones que ac-
tualment la formen, i per res-
pecte a aquestes i a la ciuta-
dania penso que he d’acabar 
la legislatura amb el poc 
temps que hi manca.

A.V.
Et poden fer 
fora de l’Ajunta-
ment?

X. S.
No, legalment 
em farien fora 
per una cosa 
greu, l’únic que pot 
fer el meu grup és 
dir que no estic en el 

seu grup, però en el meu cas, 
vaig ser jo qui vaig presentar 
la nota a través de Secretaria 
General en la qual jo deia que 
volia ser regidor no adscrit 
i al cap d’una hora ells 
van presentar una nota 
firmada per tots els 
regidors del PP dient 
que jo no estaria al 
grup.

A.V. 
No et va doldre 
que Joan Vilella tam-

bé firmés 
aques-

t a 

No tinc cap 
sentiment de 
culpabilitat, 

ho he fet tot bé

Feia dos 
anys que no 
estava a gust 

al partit

Al PP hi ha 
una falta de

comunicació 
interna
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Solé, que hagués 
apostat perquè Joan 
Vilella continués com 
a cap de llista del PP, 
assegura que Dolors 
López hagués pogut fer 
molt més per a Lleida 
quan estava de diputa-
da al Parlament

acta?

X. S.
No, perquè s’ha de saber 
quin és el rol que juga cadas-
cú. No és una acta on es deia 
que m’expulsaven, sinó que 
deien que jo a partir d’aquell 
moment no estava al grup Po-
pular, que és el mateix que jo 
havia dit feia una hora. Penso 
que ell va estar al lloc que li 
corresponia com a portaveu 
del grup i està clar que ell 
ha de defensar la ideologia 
del partit. Jo no estic d’acord 
amb aquesta ideologia, marxo 
i ells aproven que jo marxi.

A. V.
Per què creies que Vilella ha-
via de continuar com a cap 

de llista?

X. S.
Penso que s’ho ha guanyat a 
pols, perquè ha treballat molt 
i no ha escatimat esforços per 
anar de número u. A més, li 
agradava, en tenia ganes i 
estava preparat. Només faré 
una comparació, si agafem la 
premsa dels darrers tres anys 
i mirem quan s’ha parlat del 
Joan Vilella i quan de la Do-
lors López, es veurà la feina 
que ha fet cadascú.

A. V.
Però la Dolors López només 
fa un mes que és candidata 
del PP per Lleida...

X. S.
Sí, però ha estat diputada al 
Parlament de Catalunya. Es 
poden fer moltes coses per 
a Catalunya i per a Lleida des 
del Parlament, tantes o més 
que des de l’Ajuntament de 
Lleida, o, si més no, coses que 
fetes a nivell genèric poden 
afectar la gent de Lleida.

A. V.
Et sents més sol havent de 
votar per separat als Plens?

X. S.
Em sento més sol perquè es-
tic amb una bancada a dalt de 
tot, sol sense ningú al costat, 
però em sento sol físicament. 
Jo faig les meves intervenci-
ons encara que als plens els 
falta el costum de passar-me 
la paraula. No em preocupa 

El polític 
lleidatà, Xema 
Solé.
Foto: Judit 
Gómez
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haver de votar per mi sol, és 
més, això fa que realment pu-
gui expressar el que vull, amb 
les meves creences, sense ha-
ver de seguir les línies dictato-
rials del partit.

A. V. 
A què et refereixes?

X. S.
No em cansaré de dir que el 
partit on estava era un par-
tit dictatorial on l’opinió del 
militant no serveix per a res. 
M’agradaria saber a quants 
militants se’ls ha preguntat 
qui havia de ser el cap de llista 
a l’Ajuntament de Lleida. A mi 
ningú m’ho va preguntar, i evi-
dentment va ser perquè jo no 
apostava per la persona que 
ficaven de cap de llista. Sem-
pre he pensat que la millor 
persona per liderar el partit 
era el Joan Vilella, perquè té 
ganes, està preparat i s’ho ha 
guanyat.

A. V. 
Quan va canviar la manera 
de fer les coses?

X. S.
Des de fa dos anys. Quan el 
PP guanya les eleccions gene-
rals, poc després de les mu-
nicipals, em pensava que el 
partit s’orientaria d’una altra 
manera. Després va passar el 
temps i les coses no s’orienta-
ven. Per exemple, en la gestió 
dels mitjans públics com TVE, 
l’audiència baixa en picat i el 
Govern hauria de prendre me-
sures, perquè és una televisió 
pública que paguem tots. El 
mateix diria de TV3 i Catalu-
nya Ràdio amb el Govern ca-
talà.

A. V. 
Deies que hi falta una demo-
cràcia interna.

X. S.
Les coses vénen molt marca-
des des de la cúpula. Les de-
cisions quant a candidatures, 
per exemple. Jo vaig ser d’un 
comitè electoral fa uns anys 
i les coses se’m donaven fe-
tes. Si no estaves d’acord, ho 
podies dir, però no servia de 
gran cosa. És el que et deia 
abans, ¿a algú li han pregun-
tat si volien a la Dolors López 
o al Joan Vilella de candidat? 
No. La Dolors López és la can-
didata i s’ha de reafirmar.

A. V. 
Quina opinió tens d’ella?

X. S.
És una persona que quan les 

ERC i ICV 
són els únics 
que podrien 

entrar

coses a nivell nacio-
nal han anat bé, 
el partit ha anat 
bé, i quan les 
coses sem-
blen que no 
van tan bé, 
el partit tam-
poc. Lleida, 
més que una 
província del 
Partit Popular, 
és una delegació 
de Barcelona i Ma-
drid, i més de Madrid 
que de Barcelona. Alesho-
res, si segueixes la línia que 
et marquen ells, no tens cap 
problema, però si et desvies 
és quan pots tenir problemes. 
La Dolors López ha seguit la 
línia i no ha tingut cap proble-
ma amb la direcció del partit, 
que jo sàpiga.

A. V. 
Què creus que passarà a les 
pròximes eleccions munici-
pals amb ella al capdavant?

X. S. 
No dependrà només d’ella. 
Jo els vull desitjar que les co-
ses els vagin bé, però ara ma-
teix els tres partits de la Pa-
eria (PSC, CiU i PP) baixaran. 
El nombre de regidors serà 
el mateix i la previsió és que 
entrin més partits. No crec 
que només sigui un partit el 
que perdi regidors, sinó que 
seran els tres que en perdran 
alguns.

A. V.
A causa de nous grups com 
el Comú, la Crida o MES?

X. S.
Com a estratègia electoral, 
dia sí i dia també sortirà al-
guna cosa del senyor Ros, 
ja sigui de l’oposició del seu 
propi partit, de l’oposició de 
l’Ajuntament o bé dels partits 
que hi són, perquè forma part 
de l’entramat comunicatiu 
electoral. Els que sí veig amb 
representació a l’Ajuntament 
són ERC i possiblement ICV. 
Els altres, de moment, no, 
però parlo des d’una 
vessant molt pròpia 
i personal. Enca-
ra que està clar 
que Ros ja 
parlava d’una 
possible so-
c iovergèn-
cia. I quan el 
senyor Ros 
parla d’una 
possible vol 
dir que no veu 
clara la majoria 
absoluta.

A. V.
I de cara 

a les 
e l e c -
cions 
esta-
tals?

X . 
S.

Enca-
ra falta 

m o l t . 
Un any 

en políti-
ca és immens i 

pot passar de tot. Com 
en una empresa, en política 
depèn molt de què pugui fer 
l’oposició. Penso que també 
hi haurà una baixada i que el 
bipartidisme desapareixerà. 
Pot ser que el PP s’aguanti 
perquè té al seu favor que a 
Pedro Sánchez les coses no li 
estan funcionant com espe-
rava. Inclús en alguns llocs es 
diu, que no arribarà a les elec-
cions. La il·lusió de Podemos i 
altres partits és una cosa que 
s’ha d’acabar.

A. V.
Què farà Podemos?

X. S.
No crec que arribi al poder per 
majoria. Podria pujar al poder 
si l’alia amb algú, però no veig 
al PP pactant amb Podemos, 
tot i així en política passa el 
que no s’espera, però jo no 
ho veig. El que sí que està 
clar, inclús m’ho han comen-
tat votants i militants del PP, 
és que hi haurà un trasllat de 
vot del PP a Ciutadans perquè 
veuen la seva idea més clara. 
Aquesta tendència ja es po-
dria veure a les autonòmiques 
del 27 de novembre, però no 
estic segur que es pugui ex-
trapolar a les generals. 

A. V.
De quin bàndol estàs, Ros o 
Camps?

X. S.
Jo sóc molt respectuós amb  

ambdós perquè 
em corres-

pon guar-
dar- los 

r e s -
pec-

te, però si analitzo la situació 
des del carrer, el que tingui 
més poder es menjarà l’altre. 
En aquest moment, qui té més 
poder a nivell municipal i de 
partit? A qui li interessa donar 
suport al partit? M’imagino 
que sortirà alguna estratègia 
d’última hora, perquè la Tere-
sa Cunillera, que està al cap-
davant de la gestora, és una 
política molt experta i sabrà 
fer alguna cosa on es procura-
rà enterrar l’assumpte el més 
aviat possible. Però si no fos 
així, jo me’ls crec els dos.

A. V. 
T’has vist identificat amb 
Camps en algun moment?

X. S. 
Totalment, l’únic que jo era 

un granet de sorra i ella un 
munt de grava. Em preocupa 
la dita que diu que no hi ha 
dos sense tres. Sobretot m’hi 
vaig veure identificat el pas-
sat Ple municipal, quan egois-
tament vaig pensar que ara 
els periodistes em deixarien 
tranquil i se n’anirien amb la 
Marta Camps. Són situacions 
desagradables i la Camps ho 
ha d’estar passant malament, 
perquè el pas que vaig fer jo 
no va ser agradable i m’hagu-
és agradat no haver-lo de fer. 
El seu tema és molt més pu-
nyent, si fos un concert, jo era 
un petit teloner i ella la figura.

A. V. 
Et va regalar en algun mo-
ment l’alcalde alguna corba-
ta?

L’opinió del 
militant no 

serveix per a 
res al PP
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X. S. 
No. A mi el Ros mai m’ha re-
galat res, a excepció de la me-
dalla que et posen quan prens 
possessió a l’Ajuntament i el 
pin que diuen que és d’or, 
però que a mi se’m va tren-
car i he hagut de fer un apaño 
perquè s’aguanti quan porto 
l’americana. Ara, he estat amb 
actes que n’ha regalat, i és lò-
gic que si ve un conseller de 
la Generalitat o un ministre a 
veure l’Ajuntament se li faci un 
obsequi, com pot ser una cor-
bata. Crec que se n’ha fet un 
gra massa. Si es digués que a 
tots els que vénen se’ls regala 
un cotxe, tothom voldria venir, 
però a mi aquests tractes de 
protocol em semblen lògics 
i normals. Quan jo he anat a 
una altra institució de fora de 

Lleida, fins i tot en qualitat 
d’artista, m’han regalat sem-
pre alguna cosa al·legòrica del 
poble.

A. V. 
Però inclús sent la factura de 
130.000 euros?

X. S. 
Sí, però mira el número de 
corbates. Crec que si fem el 
compte, sortia a 45 euros per 
corbata. A més, s’ha de tenir 
en compte que il·lustren un 
motiu de Lleida. A banda de 
corbates, també es regalen 
Marracos de fang, quadres, 
llibres... I això no passa només 
a l’Ajuntament de Lleida, sinó 
a tots els consistoris d’arreu, 
perquè és un tema de proto-
col. 

Fer regals, 
com ara

corbates, és 
lògic

Les mitjanes 
empreses ens 
haurien tret 

de la crisi

A. V. 
Però no hi 
ha altres 
c o s e s 
m é s 
impor-
t a n t s 
a què 
destinar 
aquests 
diners?

X. S. 
Evidentment, que 
hi ha d’haver un ordre de 
prioritats, però les corbates 
aquestes no són per un any ni 
per dos. Són de l’Ajuntament 
de Lleida, no del senyor Àn-
gel Ros, i no surt la cara de 
l’alcalde impresa, sinó motius 
de la ciutat, i segurament hi 
hagi per a molts anys. No vull 

que es pensi que defenso el 
senyor Ros, però s’ha de tenir 
en compte que quan es com-
pra una cosa, no se n’adqui-
reix una o dues, sinó 2.000, 
perquè et surti a un preu com-
petitiu.

A. V. 
Aquest separatisme ha be-
neficiat la resta de formaci-
ons polítiques?

X. S. 
Penso que no beneficia a nin-
gú, però sí que en surten per-
judicats, com el senyor Ros, 
la senyora Camps, el PSC, 
l’Ajuntament de Lleida i el 
candidat del PSC a les prope-
res eleccions municipals. Per 
mi, això és una catàstrofe i 
difícilment una desgràcia be-
neficia algú.

A. V. 
Et va perjudicar ser del PP 
en les teves actuacions com 
a mag?

X. S. 
Ser del PP en si, no. Em va per-
judicar que jo, en dedicar-me 
al partit, a l’Ajuntament i a la 
meva feina com a funciona-
ri, no he pogut dedicar-me a 
promocionar-me tant com a 
mag. Jo tenia projectes que 
ara he tornat a posar en mar-
xa com buscar els punts d’in-
flexió entre la màgia, la comu-
nicació i l’humor a través de 
conferències i tallers.

A. V. 
A banda de la cultura, que 
més ha deixat d’impulsar el 
PP?

X. S. 
Els autònoms i els petits 

empresaris. Poca 
cosa s’ha fet 

per ells i s’ha 
de tenir en 

c o m p -
te que 
aquests 

són els que creen i han de 
treure, d’alguna manera, la 
gent de la crisi creant llocs de 
treball. Si el PP hagués po-
tenciat els autònoms i els pe-
tits i mitjans empresaris, do-
nant-los facilitats perquè cada 
autònom hagués contractat a 
una persona, haguéssim bai-
xat l’atur de forma considera-
ble. I aquí no s’ha volgut o no 
s’ha sabut fer. 

A. V. 
Si formessis el teu propi par-
tit, seria aquesta una de les 
iniciatives?

X. S. 
Sí, però ja comunico ara que 
no tinc pensat formar cap de 
partit. He de dir, inclús, que 
divendres passat em van tru-
car per anar de cap de llista 
amb un partit minoritari que 
té regidors arreu de Catalu-
nya però que a Lleida no. I 
també estava interessat un 
altre partit i als dos els he dit 
que no.

A. V. 
Vas abstenir-te a l’últim Ple 
de votar una moció a favor 
del català a la Franja perquè 
no tenia incidència amb Llei-
da. Per què?

X. S. 
Ja vaig comunicar exclusiva-
ment que tot el que no faci 
referència única i exclusiva-
ment a l’Ajuntament, a Lleida 
i a la gent de Lleida, el meu 
vot serà l’abstenció i no hi 
haurà intervenció. Penso que 
tots els recursos de l’Ajunta-
ment han d’estar destinats al 
municipi de Lleida. A vegades 
es presenten mocions fora de 
to, tant per un partit com per 
l’altre, i jo vull centrar-me amb 
les coses de Lleida en el que 
em queda de legislatura.

A. V. 
Continuaràs votant el PP?

X. S. 
Avui en dia, possi-

blement no. No 
seria coherent 

que jo mar-
xi del PP 
per unes 
coses que 
no estic 
d ’ a c o r d 
i després 

els conti-
nués votant.  

Però he de 
dir que jo vota-

ré a Benavent de 
Segrià i no a Lleida.
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La transsexualitat no és una opció 
sexual ni una malaltia. És un canvi 
biològic del qual encara 
es desconeixen les causes. 
A Lleida no hi ha gaires casos 
coneguts, però en destaca el 
de la Nicole, una dona que va 
néixer amb cos d’home

Pertànyer 
a un
cos que 
no és el teu
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Fer un gir i tornar a 
començar de nou 

per ser un ma-
teix. Ser allò que 
des d’un princi-
pi s’havia sentit 
i donar forma a 
les conviccions 
fent front a la 
incomprensió 
del teu entorn 
i de la societat.  
Perquè la 
transsexualitat 
no és una opció 
sexual, té un 
origen biològic, 
no és cap malal-
tia. És el cas de 

la Nicole, que va 
n é i -

x e r 
amb cos 
de noi i amb 17 anys va 
decidir que només volia viure 
sent una dona. Amb 6 anys 
va començar a sentir que era 
diferent, però fins que no ar-

riba a Lleida no s’atreveix 
a dir-ho. “Sóc així i no 

m’avergonyeixo de qui 

sóc”. 
Abans que la Nicole comen-
cés amb els tractaments hor-
monals i es fes una operació 
de canvi de sexe,  era l’Edu 
Carvalho. Va néixer a Goiânia 
(Brasil) i juntament amb la 
seva família es trasllada el 
2008 a viure a la Seu d’Urgell. 
Acabada la secundària en un 
institut de la capital de l’Alt 
Urgell, l’Edu va decidir que ja 
no volia continuar vivint com 
un home, com va néixer, i que 
volia fer-ho com el que de 
veritat sentia, com una dona. 
Encara que el gran pas el va 
fer amb 17 anys, la Nicole va 
haver d’esperar fins complir 
els 18 per començar el trac-
tament d’hormonació, que 
va ser tractat per un endocrí, 
“perquè tot fos molt més fà-
cil”. 
A Lleida no hi ha cap unitat 

especialitzada en la trans-
sexualitat i, per 

això, tots 
els ca-

sos 

q u e 
hi pu-

gui haver es 
deriven a la Uni-

tat d’Identitat de Gènere de 
l’Hospital Clínic de Barcelona. 
Un psicòleg i una psiquiatra 
avaluen la identitat de gène-
re i, si aquella persona vol, 
se centralitza la seva atenció 
incloent-hi els tractaments 
hormonals, la cirurgia i el se-

guiment. Majoritàriament, les 
persones que se senten atra-
pades en un cos que no és el 
seu se sotmeten al procés de 
resignació de sexe a la sanitat 
pública, com va ser el cas de 
la Nicole.

Canvi d’identitat
A poc a poc va anar canviant 
el seu estil fins comprar roba 
totalment femenina. Molts 
confonen l’homosexualitat 
amb la transsexualitat, però 
no té a veure amb la orien-
tació sexual. En el cas de la 
Nicole, ella no se sentia com 
un noi homosexual, sinó com 
una dona. Després que fos 
explorada, se li va confirmar 
el trastorn de canvi d’identi-
tat de gènere d’home a dona. 
A diferència de moltes altres 
persones transsexuals, la Ni-
cole ho va tenir fàcil: no va 
haver d’amagar-se de ningú. 
El dia que complia la majoria 
d’edat, va començar amb el 
canvi d’hormones, “un dels 
dies més feliços de la meva 
vida”. 
En el cas de les dones, el can-
vi de textura de la pell és un 

dels primers canvis que es-
devenen amb el procés 

de canvi de sexe. Es 
torna més fina i desa-
pareixen els signes 
d’acne i es redueix 
la sortida de pèl. De 
mica en mica, l’en-
greixament mamari 
va creixent i es van 
desenvolupant els 
pits. La veu és dels 
elements que costa 
més canviar, ja que 
depèn del gruix de 

les cordes vocals i 
la tendència “és que 

no canvii”. A través de 
la cosmètica, el canvi 

d’hormones i la cirurgia, 
la Nicole ha aconseguit ser 

una  dona; tot i així, els canvis 
no són immediats. Passen els 
anys i una vegada es comen-
ça el tractament no hi ha vol-
ta enrere, els pacients han de 
continuar prenent hormones 
quasi tota la seva vida. Aquest 
període de temps s’agreuja 
com més avançada és l’edat 
amb què es comença el pro-
cés de canvi de sexe. En el 
cas masculí, la musculació és 
el primer canvi que s’efectua 
a l’hora de prendre hormones 
masculines. L’esquena s’ei-

Pertànyer 
La transsexualitat 

podria ser causa de
la  genètica

Segons el doctor Àngel Pedra Camats, psiquiatre de l’Hospital Santa 
Maria de Lleida, la transsexualitat es pot definir com la convicció per 
la qual una persona s’identifica amb el sexe oposat al sexe biològic. 

En molts casos, es descobreix en algun moment del desenvolupament 
infantil, que no s’han de confondre amb comportaments de sexe no nor-

matius com nens efeminats o nenes amb rols masculins. Es desconeix 
les causes que porten al transsexualisme, encara que els darrers estudis 

apunten cap a una tendència genètica.
El transsexual adult es veu diferent i ha de suportar, sovint, rebuig, 

discriminació, hostilitat i burles que el poden portar a tenir tras-
torns depressius i aïllament. Pel que respecta als menors, aquests 

poden patir bullying i rebuig per part de l’entorn. Aquella 
persona que accepta la seva transsexualitat es trobarà amb 

problemes de tipus burocràtic com “quin sexe ha de 
ficar a l’hora de reomplir formularis, quin bany utilit-

zar, què ha de figurar en el seu  DNI”.
Segons Pedra, la manera d’ajudar-los és 

fer-los sentir que són acceptats i  
compresos. 
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xampla i els pèls creixen més 
forts. 
El setembre de 2010 la Ni-
cole es va traslladar a Lleida 
per estudiar un grau mitjà de 
Confecció i Moda on va estar 
vivint durant dos anys. Actual-
ment viu a Barcelona. 

Operacions de canvi de sexe 
a Tailàndia
La llista d’espera per fer una 
operació de reassignació de 
sexe a través de la Seguretat 
Social habitualment sol ser 
molt llarga, entre tres  i cinc 
anys, i com les clíniques pri-
vades són molt cares, molts 
opten per viatjar a l’estranger. 
Tailàndia és una de les desti-
nacions més demandades per 
fer-se una vaginoplàstia. En el 
cas dels homes se’ls treuen 
els pits i els òvuls i se’ls fa una 
fal·loplàstia. Per la resta de la 
gent són persones normals i 
corrents, però ells veuen un 
monstre que no s’assemblava 
a les seves aspiraci-
ons, sobretot 
quan es de-
senvolu-
p a v e n 
els pri-
m e r s 
c a n -
vis fí-
s i c s . 
Tot i 
estar 
m o l t 
s e g u r 
d ’ u n 
mateix, el 
consentiment 
de la família i dels 
amics és clau a l’hora de 
fer aquest pas “amb el 
qual no hi ha 
marxa enrere”. 
Amb l’opera-
ció, aquestes 
persones tin-
dran el cos 
amb el qual haguessin 
hagut de néixer. 
Tenir parella i un grup 
d’amics és encara una 
assignatura pen-
dent. La incom-
prensió de 
l’entorn fa 
que la gent 
encara els 
miri de for-
ma estranya 
i no siguin 
acceptats. En 
ciutats grans 
com Barcelona 
o Madrid, els trans-
sexuals passen més de-
sapercebuts, però en ciutats 
petites com Lleida o la Seu 
d’Urgell, continuen sent el 
centre d’atenció. En el cas de 

la Nicole, quan vivia a la Seu 
d’Urgell, tenia un grup molt 
reduït d’amics, però no im-
portava quants, sinó que l’ac-
ceptessin com era realment i 
sense tenir vergonya.
Trobar una persona com a 
parella, que accepti la iden-
titat dels transsexuals “és ve-
ritablement difícil”, per això 
molts substitueixen la parella 
per la formació acadèmica. 
Aquells que havien deixat 
els estudis a causa de la mala 
experiència tornen a endins-
ar-se en el món educatiu. 

Aprovada el 2007 la Llei 
d’identitat de gènere
Des del 17 de març de 2007 
que les persones transsexuals 
poden modificar la referència 
del nom i sexe en els seus do-
cuments d’identitat, com el 
DNI, sense necessitat de sot-
metre a una operació genital 
i sense procediment judicial.
Pel que fa a les persones 

transsexuals, segons 
la Llei poden sol-

licitar el canvi 
d ’ iden t i t a t 

totes les 
persones 
de naci-
onalitat 
e s p a -
n y o l a , 
m a j o r s 
d’edat i 

amb ca-
p a c i t a t 

s u f i c i e n t . 
Aquesta recti-

ficació es tramita-
rà a través del Regis-

tre Civil, sense necessitat 
d’una sentència judicial.

Per això, la norma es-
tableix uns requisits: 
que la persona se li 
hagi diagnosticat dis-
fòria de gènere i ha-
ver rebut tractament 

hormonal durant almenys 
dos anys per acomodar 
les seves característiques 

físiques a les corres-
ponents al sexe 

reclamat. A 
més, els trac-

t a m e n t s 
mèdics no 
són un 
r e q u i s i t 
necessari 
per rectifi-

car la seva 
i d e n t i t a t 

en el registre 
quan concorrin 

raons de salut o edat 
que impossibilitin el segui-
ment i s’aporti un certificat 
mèdic.
Amb la publicació de la Llei, 

també va entrar en vigor 
una disposició que permet a 
les dones lesbianes casades 
que puguin ser mares dels 
fills in vitro de la seva dona, 
sense necessitat d’adopció. 
D’aquesta manera, les dones 
lesbianes casades poden do-
nar el seu consentiment per-
què l’encarregat del Registre 
Civil determini a favor seu la 
filiació respecte del nascut.
Tot i que està aprovada la  Llei 
d’Identitat de Gènere, la lluita 
per desfer-se de la discrimina-
ció sexual és constant, ja que 
el col·lectiu gai, lèsbic, bise-
xual i transsexual continua 
patint insults, discriminació 
i, inclús, agressions físiques. 
La gent es gira per mirar-los, 
però no per veure una dona, 
sinó una dona o a un home 
transsexual. Lluitar contra 
la burocràcia és més difícil a 
vegades que lluitar contra la 
genètica. 
“Tot i que la tolerància so-
cial ha crescut envers al 
col·lectiu  gai, lèsbic, 
bisexual i transsexual, 
es continuen patint 
discriminacions  a les 
escoles, 
l ’ e s -
por t , 
a l s 
m i t -
j a n s 
d e 
comu-
nicaci-
ons, als 
bars...”, 
comen-
ta el 
Jordi, el 
consilia-
ri d’As-
sociació 
Cristiana 
de Gais 
i Les-
b i a n e s 
de Ca-
t a l u n y a 
( A C G I L ) . 
Aquesta dis-
c r i m i n a c i ó 
s’incrementa, 
si a més ets 
creient en Déu. 
ACGIL defensa l’ho-
mosexualitat cristiana 
“vivint de forma natural 
amb la seva fe i amb la 
seva identitat”. Actual-
ment, l’entitat, que con-
voca espais de llibertat i 
de trobada, consta d’una 
vintena de persones, però 
d’ençà que es va crear el 
1991 hi han passat més 
de 500 persones. El Jor-
di lamenta que Catalu-
nya sigui el territori amb 

més baixa pràctica religiosa i 
explica que si el cristianisme 
estigués més instaurat en la 
societat, el nivell d’homofò-
bia baixaria. 
A Lleida existeix el Col·lectiu 
Eagle, una associació de 
persones que defensa els 
principis de la democrà-
cia, la igualtat, la par-
ticipació, la solidari-
tat, la fraternitat i 
el progrés mit-
jançant l’ac-
ció social i 
treballant, 
principal-
ment la 
diversi-
tat afec-
tivo-se-
xual en 
l ’ à m -
bit de 
les-

El col·lectiu 
gai, lèsbic, 

transsexual i 
bisexual, 

discriminat
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bianes, gais, 
home i dones 
transsexuals 
i bisexuals. 
Alhora, pro-
mou la so-
cialització i 
la integració 
de la comu-
nitat homose-
xual, transsexual i 

bisexual a la socie-
tat que ens envolta a les 
terres de Lleida i el seu 

entorn, incentivant acti-
vitats diverses. Una 

d’elles són trobades que ser-
veixen com a teràpia de grup 
per ajudar a perdre la por. 

Més transsexuals d’home a 
dona que de dona a home

Per motius desco-
neguts, hi ha 

el doble de 
transsexuals 
d’home a 
dona que 
de dona 
a home. 
Aparent -
m e n t , 

les dones 
t r a n s s e x u -

als són les més 
conegudes, però 

també existeixen els 
homes transsexuals, nois que 
van néixer atrapats en un cos 
de dona. La paraula marimac-
ho continua utilitzant-se per 
descriure aquelles noies que 
prefereixen jugar a pilota en 
comptes de princeses i que 
provoquen situacions com-
promeses que són recorda-
des amb por. Fer la comunió 
amb el vestit blanc i els tira-
buixons pot ser un martiri i un 
mal record per a alguns.
Com puc fer perquè a casa 
no s’assabentin? Aquesta 
és una de les preguntes que 
se’ls  passa molt sovint pel 
cap als transsexuals. Molts 
d’ells viuen atrapats també 
davant aquelles famílies con-
servadores que no accepten 
ni entenen un canvi de sexu-
alitat. S’ha donat a conèixer 
algun cas en què una mateixa 
persona era un home dins de 
casa i una dona fora, evitant 
així que la seva família sabés 
qui era realment. 
Per sort, hi ha famílies que 
accepten el canvi d’identitat 
dels seus fills des d’un primer 
moment. És el cas d’uns pares 
de Lleida que tenen un nen 
de 6 anys que des que en té 
3 “se sent una nena”. En un 
reportatge emès a TV3, els 
pares expliquen que quan el 
seu fill va veure la pel·lícula 
de la Blancaneus se li va obrir 
un món, i a partir d’aquell 
moment demanava nines i 
vestits. “No ens va espan-
tar que ell es veiés com una 
nena perquè el veiem feliç”, 
explica la seva mare. La idea 
que existeix de la transsexua-
litat es troba bastant lluny de 
la realitat. Per aquest motiu, 
aquests pares lluitaran  cada 
dia perquè el seu fill pugui 
créixer en llibertat i viure la 
seva identitat sense coercions 
ni complexos.

Un nen de 
sis 6 a Lleida 

sent que és 
una nena des 

dels 3
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A través de la Fundació Itinerarium, l’Anna 
Vives, una jove amb Síndrome de Down,  

contribueix a la inclusió social de les 
persones amb capacitats diverses 
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 LLEIDA

www.7accents.cat

“Que persones cegues, sor·
des, amb dificultats intel·
lectuals, de mobilitat, perso·
nes grans, tu, jo, el Messi, el 
Cristiano Ronaldo, l’Anna o 
el Michael Jordan tinguin una 

oportunitat”. Això és la inclu·
sió. Aquest és l’objectiu de la 
Fundació Itinerarium i així ens 
ho explica en aquest reportat·
ge el germà de l’Anna Vives, 
el Marc. 
L’Anna Vives és una jove de 
29 anys amb Síndrome de 
Down que, gràcies a la persis·
tència del Marc i del seu en·
torn, ajuda les persones amb 

capacitats diverses a trencar 
barreres i a integrar·se mi·
llor a la societat. Una tasca 
gratificant (que no fàcil) que 
ja ha començat a donar els 
seus fruits. De fet, en aquest 
temps, l’Anna ha creat la seva 
pròpia tipografia, ha estat no·
minada a Catalana de l’Any i 
ha publicat el seu propi llibre 
Si creus en mi et sorprendré. 

“No hi havia persones”
L’Anna va començar la seva 
etapa professional en un su·
permercat, però, malgrat les 
expectatives, no va ser una 
experiència enriquidora. Allà 
“no hi havia persones”, ens 
explica ella mateixa. El seu 
germà puntualitza que l’Anna 
va veure que no hi havia equip 
ni unió entre els treballadors; 

una situació que li provocava 
angoixa.  
Cinc mesos després de deixar 
la feina, el seu germà va deci·
dir portar·la a la Fundació per 
veure si podia trobar el seu 
encaix. Una decisió encertada 
ja que, d’allà en sortiria una 
tipografia personal que tin·
dria un gran ressò mediàtic i 
donaria empenta al projecte 

Si creus 
en mi
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Dalt, Artur Mas i 
Anna Vives durant 
la gala del Català 
de l’Any del 2012.
A l’esquerra, 
l’Anna i el jugador 
del Barça, Andrés 
Iniesta. 
Baix, l’Anna amb 
el pilot Jorge 
Lorenzo.  
Foto: Marc Vives

global. Com sorgeix la idea? 
Un dia, després de mesos de 
practicar la mecanografia a la 
Fundació, l’Anna va realitzar 
0 errors i ho va escriure en 
un paper. La combinació de 
minúscules i majúscules va 
agradar tant que l’equip va 
decidir anar més enllà i pro-
mocionar-la. 

La tipografia
Segons el Marc, la tipografia 
de l’Anna reflecteix molt bé 
el leitmotiv de tot el projec-
te:  “Sumant Capacitats”. Es 
distingeix de la resta perquè 
és molt personal, els traços 
són autèntics i ajuda a 
trencar tabús. De 
fet, apunta, les 
famílies amb 
p e r s o n e s 
amb Síndro-
me de Down 
veuen que, 
d’una ma-
nera o d’una 
altra, els seus 
fills també po-
den contribuir a la 
societat. 

La relació amb el Barça
La tipografia de l’Anna va te-
nir un ressò important gràcies 
a la col·laboració amb el Fut-
bol Club Barcelona. I és que 
els jugadors van lluir la samar-
reta amb la seva tipografia 
durant el Trofeu Joan Gamper 
que van disputar el 2013 con-
tra el Santos F. C. 
Després de l’esdeveniment, 
però, es va dissipar el vincle 
amb el conjunt blaugrana ja 
que, segons el Marc, “amb 
aquesta directiva és 
difícil”, i raona: 
“El Barça, que 
en teoria és 
més que un 
club, hauria 
d’estar més 
predisposat 
al servei del 
país, ja que, 
probablement, 
no és consci-
ent del mirall que 
suposa a tot el món”. 
Vives critica que el conjunt 
podria fer més accions soci-
als, un fet que, a més, agrada 
molt als jugadors, molt més 
que portar Qatar a la samar-
reta, apunta. 
Aconseguir aquests reptes, 
afegeix el Marc, “no és gens 
fàcil”. Aconseguir que Yama-
ha porti la lletra de l’Anna a la 
moto oficial del Jorge Loren-
zo o aconseguir que el Bar-
ça porti alguna cosa a la sa-
marreta si no tens 30 milions 
d’euros l’any també és com-

plicat... Però propostes soci-
als en rebem moltes. Ens han 
ajudat molts particulars, gent 
influent i, sobretot, el fet de 
ser finalista a Català de l’Any. 

Apropar el món del Kilian 
Jornet a tothom
Actualment la fundació està 
treballant en la creació i posa-
da en marxa de diversos cir-
cuits inclusius per acostar la 
muntanya i l’esport a tothom. 
“Volem apropar el món del 
Kilian Jornet a totes les per-
sones, amb normalitat”. Es 
tracta de diverses pistes es-

portives que permetin 
que les persones 

amb dificultats 
no quedin 

excloses a 
l’hora de 
practicar 
e s p o r t 
i que la 
resta de 

la ciutada-
nia també 

a d q u i r e i x i 
els espais com 

a propis. “Gaire-
bé cada cap de setmana 

presentem un circuit i estem 
en forma”, diu el Marc davant 
d’una somrient i assertiva 
Anna. 
Fins a la data, se n’han inau-
gurat mitja dotzena, però, per 
aquest 2015 està previst que 
en siguin més de 25; alguns 
a França, Noruega i fins i tot 
a Buenos Aires. A la demar-
cació de Lleida, fa unes set-
manes es van reunir amb la 
Diputació de Lleida per rea-

litzar un circuit inclusiu, 
a banda del que 

van inaugurar 
a Tavascan fa 

tot just un 
mes: “En-
cara no 
sabem la 
localitza-
ció exac-

ta però 
b u s q u e m 

un lloc bo-
nic, amb mol-

ta riquesa natural 
i autenticitat”, afirma el 

germà de l’Anna. 
Entre altres projectes que te-
nen entre mans, amb l’Ajun-
tament de Barcelona estan 
ultimant un dispositiu que 
portarà per nom “Bcn Inclou” 
i a través del qual es podran 
conèixer totes les activitats 
inclusives que es realitzaran a 
la ciutat. El dispositiu es pre-
veu que estigui disponible 
durant aquest primer trimes-
tre de 2015. 

La Fundació 
preveu acabar 
l’any amb més 
de 25 circuits 

inclusius

El Barça va 
lluir la 

tipografia de 
l’Anna en un 
dels partits
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Tercera finalista a 
Catalana de l’Any 

2012
La persistència, l’entrega i el treball de l’Anna i del seu equip van 

tenir una mostra de recompensa l’any 2012. I és que la barcelonina va 
sonar amb força com un dels deu noms per optar al premi Català de 

l’any 2012. El guardó, atorgat per El Periódico de Catalunya, reconeix 
personalitats destacades de la societat catalana. A banda de l’Anna, 
també hi optaven altres persones com el periodista Jordi Évole; la 

presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell; el cap 
d’Oncologia i Hematologia Pediàtrica de la Vall d’Hebron, el Dr. Josep 
Sánchez Toledo (qui en va ser el guanyador) o l’actriu Montserrat Ca-

rulla. Durant l’entrega de premis, l’Anna, que va quedar entre els 
tres finalistes, va protagonitzar l’anècdota de la nit. En veure el 
president de la Generalitat, Artur Mas, com si d’un rei de con-

te es tractés va posar-se de genolls davant l’autoritat. Artur 
Mas, en veure-ho, es va sorprendre i li va dir: “Anna, 

què fas? sóc jo qui m’he d’agenollar davant teu”. 
I dit i fet, enmig del Teatre Nacional de Cata-

lunya, Artur Mas es postrava de genolls 
davant d’ella. 

Conviure amb la fama
Sent sincer, explica el seu 
germà, el dia a dia de l’An-
na és molt normal, ja que la 
gent l’acostuma a conèixer 
o associar dins d’un context 
molt concret. Ara bé, no tot-
hom pot dir que ha estat al 
costat de celebritats del món 
de l’esport com Iniesta o Jor-
ge Lorenzo! Una projecció 
al món de la qual l’Anna  no 
n’és gaire conscient però que 
ha fet que, fins i tot, a Buenos 
Aires li hagin demanat un au-
tògraf. 
A vegades, ens confessa el 
Marc amb el beneplàcit de 
l’Anna: “Li pot fer gràcia que 
la gent la reconegui però li 
fa molta més il·lusió anar a 
prendre una Coca-Cola i una 
abraçada”. Mentre ho escol-

ta, l’Anna riu. 
Per sumar esforços, la Funda-
ció ha endegat un una plata-
forma (http://www.connec-
tingabilities.net/) a través de 
la qual les persones poden 
compartir les seves millors 
capacitats i ajudar-ne d’altres 
a  superar un problema o una 
dificultat.  

Canvi de mentalitat
Quan tens una persona amb 
Síndrome de Down al costat, 
la teva mentalitat, la teva em-
patia i els teus valors canvien, 
explica el Marc. “Jo quan era 
petit –continua–  sempre deia 
que tenia dos germans i no 
tres; m’amagava de la situa-
ció perquè el fet de dir-ho et 
feia ser estrany. Caminaves 
pel carrer i la gent es girava 

o inclús 
hi havia 
una ter-
m i n o l o g i a 
a c c e p t a d a , 
amb paraules com 
“subnormal” o “mon-
gol”. Des d’aleshores hem 

avançat molt i “tot el que 
patia, ara ho presumeixo”. 
Ara, a poc a poc, la societat 
ha anat avançant i s’han “nor-
malitzat” moltes d’aquestes 
situacions. “Hi ha molts nens 
i joves que creixen amb uns 
valors diferents; ells són el 
nostre focus per canviar i mi-
llorar.”, conclou.
Ferm defensor de l’escola in-
clusiva, el Marc apunta que 
la sobreprotecció dels pares 
no ha ajudat gaire i que, tot 
i que hi hagi més consciència 
col·lectiva, cal que no se’ls in-
fantilitzi: “Ho hem de norma-
litzar 100% i dirigir-nos a ells 
com les persones adultes que 
són”. 
Acabem l’entrevista. Tot i can-
sada, s’entreveu en la mirada 
de L’Anna la il·lusió per conti-
nuar contribuint a la societat. 
En relació amb el llibre que 
ha publicat li preguntem “¿En 
què ens pots sorprendre?” 
Ella, dubitativa, ens acaba 
dient que la seva il·lusió és 
tenir molta vida social. Es 
mira presumida i li diu al seu 
germà que vol canviar-se les 
ulleres i que el cap de setma-
na es va disfressar de pallas-
so per Carnestoltes. “Ah, si? 
No ho sabia! No m’ho havies 
explicat!”, diu el Marc. L’afini-
tat dels germans es palpa en 
l’ambient. A la pregunta que 
els fem fet, el Marc ho té clar: 
“A mi em sorprèn cada cop 
que em demostra que pot fer 
una vida una mica menys de-

penent de mi”. 
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Existeixen valors 
que s’aprenen 
practicant esport 
i l’Escola de Rugbi 
de l’INEF Lleida 
n’és un bon 
exemple

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Compromís, aprenentatge, 
companyonia, educació, per-
severança i, sobretot, respec-
te. Aquests són valors en alça 
en l’esport base. Per aquesta 
raó, les escoles de formació 
esportives s’han convertit en 
un complement perfecte per 
als centres educatius.
L’Escola de Rugbi i Rugbi de 
Formació de l’INEF Lleida 
s’han convertit, en aquests 
primers mesos de vida, en un 
bon espai on formar-se com a 
jugador i persona. “En qual-
sevol estructura esportiva fa 
falta una escola de formació, 
perquè ensenya molt”, ex-
plica el seu coordinador, Da-
vid Carreras. Així, els setanta 
nens i nenes que en formen 
part són la mostra que, mal-
grat ser considerat un es-

port minoritari i que a Lleida 
només existeix el CE INEF 
Lleida com a club, el rugbi 
gaudeix de bona salut a les 
Terres de Ponent. “La primera 
generació del CE INEF Lleida 
va sorgir fa trenta anys i ara 
comença la segona”, on hi ha 
fills d’alguns dels primers ju-
gadors, recorda Carreras.
Una de les causes de l’auge 
del rugbi és que moltes per-
sones han deixat de banda la 
idea que el rugbi és un esport 
violent i perillós. “El contacte 
té un gran poder per cana-
litzar l’energia. En la majoria 
d’esports està molt limitat o 
prohibit i aquí, amb el con-
tacte, t’has de preparar i pa-
tir, perquè també pot aportar 
una gran satisfacció i recom-
pensa”, argumenta Carreras. 
En aquest sentit, matisa que 
“té el mateix índex de lesió 
que el futbol o el bàsquet, en-
cara que hi ha més cops”. De 
fet, des de petits als jugadors 

Compromís,
respecte,



DIVENDRES 6 de MARÇ DE 2015 27

rugbi

Compromís, educació,
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El CE INEF 
Lleida podria 

funcionar com 
una Federació 

Territorial 

se’ls prepara bé. “A sub-8 i 
sub-10, la preparació la tenim 
integrada amb activitats coor-
dinatives i motrius. A sub-12 
i sub-16, entrenem habilitats 
coordinatives i tècniques, 
com idea preventiva”.

Una promoció important
És una realitat que el rugbi 
és un esport minoritari. Com 
a exemple, l’únic club lleida-
tà és el CE INEF Lleida, així 
que per mantenir viva la flama 
d’aquest esport s’ha de fer un 
bon pla d’actuació relacionat 
amb la seva promoció.
“Aquest any hem posat en 
marxa un pla estratègic de 
quatre anys i aquest és el pri-
mer. Es tracta de tenir princi-
pis obligatoris, com no voler 
competir amb altres esports”, 
argumenta Carreras, i apunta 
que “estem en condicions de 
fer el rugbi compatible amb 
l’activitat que ja té el nen”.
És una realitat que per a molts 
infants aquest esport és una 
novetat. Per això, les actuaci-
ons han d’estar ben pensades 
i estructurades, “anant sense 
pressa, a poc a poc, i que tot 
el que fem sigui bo i qualitati-
vament diferent de la resta”.
Per totes aquestes raons, la 
xifra de setanta nens ha sor-
près en el club. “Era un núme-
ro al qual esperàvem arribar 
en dos anys. Hem treballat 
molt i tot està pensat i equili-
brat, no val qualsevol cosa. En 
el club hi ha unes 200 perso-
nes implicades i només cobra 
el responsable de promoció”, 
apunta, i reconeix que “l’ad-
ministració ens està ajudant 
molt”. Així, totes les catego-
ries estan posades en marxa. 

Competir de forma diferent
A Catalunya, en l’àmbit es-
colar (sub-14, sub-12, sub-10 
i sub-8) s’organitzen troba-
des, la qual cosa permet a 
les escoles emergents jugar 
contra altres entitats esporti-
ves. “Però nosaltres estem a 
Lleida i el circuit de trobades 
acostuma a ser a Barcelona. 
Per a nosaltres és un cost ele-
vat i ho hem de dosificar”, la-
menta Carreras.
A més, tal com diu el coor-
dinador, “les trobades estan 
bé, perquè els nens només 
tenen una cita de rugbi al mes 
i cada tres mesos sortim a una 
altra localitat, la qual cosa els 
permet compaginar-ho amb 
la pràctica d’altres esports 
i compatibilitzar-ho amb la 
vida familiar”.
És per aquestes raons per les 
quals pel CE INEF Lleida se-
ria una alegria que naixessin 

altres clubs a 
la geografia 
l leidatana. 
“Tenint en 
c o m p t e 
que som un 
club, en el 
pla estratè-
gic està esti-
pulat que d’aquí 
a quatre anys hem 
de començar a funcio-
nar com una Federació Ter-
ritorial perquè per nosaltres 
mateixos no podem sobreviu-
re”, anuncia el coordinador, i 
apunta que “necessitem ge-

nerar activitat 
en la nostra 
inf luència 
geogràf i -
ca. Pen-
sant en la 
p r o p e r a 

temporada, 
aquest estiu 

presentarem 
a la junta el fet 

d’oferir a les escoles 
municipals dels pobles pro-
pers activitats de rugbi i fer 
trobades”.

Els entrenadors, molt a dir

Per la seva banda, els entre-
nadors s’han convertit en els 
instructors que han d’ajudar 
els pares a portar els nens 
pel bon camí. L’Aleix Buira és 
capità del primer equip del 
CE INEF Lleida i l’entrenador 
de la categoria sub-10 perta-
nyent a l’escola del club. “És 
un compromís. Quan vaig co-
mençar, a Lleida no et podies 
iniciar en el rugbi sent un nen. 
Ser entrenador em permet 
oferir aquesta possibilitat als 
més petits”, recorda l’espor-
tista de 22 anys, que va co-
mençar a jugar en fa sis.
Fins i tot, pel primer equip 
és important que hi hagi una 
bona pedrera. “En anys ante-
riors arribava gent a la qual li 
havies de començar a explicar 
des de zero. Tenir una base 
amb nens que saben els va-
lors que té el rugbi és fona-
mental pel primer equip. Un 
nen pot aprendre valors fona-
mentals com la companyonia, 
ja que més que un company 
d’equip té un amic i entre ells 
no poden discutir. A més, s’ha 
de treballar en equip”.
Una altra dada a tenir en 
compte és que fins al sub-16, 
aquest inclòs, es poden veure 
equips mixtes de nois i noies. 
“El concepte canvia. Juguen 
sense problemes. Ara tenim 
quatre nenes i van per davant 
de molts nens”, explica David 

Carreras. “Al rugbi hi ha espai 
per tothom”, diu Buira.

El primer equip, un referent
En els darrers mesos, l’equip 
sènior del CE INEF Lleida ha 
assolit una gran importància, 
gràcies als seus èxits. Però 
en el club són conscients que 
totes les formacions tenen la 
mateixa importància. 
A més, amb els nens s’ha po-
sat en marxa una experièn-
cia única i motivadora amb 
el premi del vestidor. Quan 
l’equip sènior juga a casa, es 
premia diversos nens de l’es-
cola amb deixar-los entrar 
dins del vestidor abans del 
partit, com si fossin un més de 
la primera formació, a més de 
conèixer també l’àrbitre. “Els 
nens necessiten referents. Els 
jugadors del primer equip no 
són herois, però ho donen 
tot i són bons exemples a se-

Els diferents 
equips que for-
men l’Escola de 
l’INEF demostren 
el seu potencial 
i que són capa-
ços d’adquirir els 
coneixement ne-
cessaris amb una 
gran rapidesa.
Fotos: Ò. B.
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L’equip sènior del 
CE INEF Lleida, a un 

pas de fer història
L’equip sènior masculí del CE INEF Lleida s’ha proclamat campió de 
la fase regular de la Divisió d’Honor Catalana, gràcies a la bona cam-
panya realitzada. Així doncs, el dia 14 de març té una cita molt impor-
tant, amb la disputa de les semifinals, mentre que si guanya jugaria el 

dia 29 la final. “L’any passat ja vam aconseguir fer una bona temporada 
i aquesta campanya ha estat espectacular, ja que en el segon tram de la 
competició no hem perdut cap partit, fent 44 de 45 punts possibles”, 

recorda el capità Aleix Buira. A més, argumenta que es plantegen 
els dos xocs amb moltes ganes i il·lusió, “perquè els jugadors estan 
motivats i concentrats, amb ganes de fer una cosa gran”. Així, per 

pujar de categoria, haurien d’arribar a la final del play-off pel 
Campionat de Catalunya i, després de vèncer, fer el play-off 
d’ascens per intentar pujar a Divisió d’Honor B. “L’objectiu 

és guanyar el Campionat de Catalunya. Poder jugar la 
promoció d’ascens seria un premi. El somni està clar 

que és poder jugar en una categoria superior 
a la qual estem en aquests moments, 

encara que queda molta feina 
per fer”, admet.

guir”, diu Carreras.
Això també beneficia els in-
tegrants del primer planter, ja 
que “llavors no val qualsevol 
cosa”. Buira també exposa 
el punt de vista del vestidor 
en dir que, “inconscientment, 
ens fa concentrar-nos i com-
prometre’ns més, ja que hem 
de donar exemple”. Els pares 
apunten que als nens els mo-
tiva saber que poden estar 
amb el primer equip.

El punt de vista dels pares
A l’altra cara de la moneda es-
tan els pares, els encarregats 
de dur els seus fills a entrenar 
i els que més pateixen, però 
veure el nen o nena feliç és la 
millor medicina que existeix.
Anna Picas, mare del Joan, de 
cinc anys, i el Martí, de set, re-
corda que ella i el seu marit 
havien jugat a rugbi i conei-
xen aquest esport de primera 
mà. Per tant, no van dubtar 

Les nenes plan-
ten cara a molts 
dels nens que 
juguen amb 
elles en el ma-
teix equip.
Foto: Ò. B.

en apun-
tar als seus 

fills, ja que “els 
afavoreix indepen-

dentment de les capa-
citats que tinguin”. Malgrat 
tot, la història de l’Àlex, de 
vuit anys, és diferent, ja que 
tal com recorda la seva mare, 
la Nelsi Mendivil, “no coneixí-
em el rugbi, però un amic seu 
jugava i en una jornada de 
portes obertes li va agradar”.
Totes dues coincideixen que 
els nens gaudeixen jugant i 
les obliguen a portar-los. “Els 
nens sempre ens diuen que 
s’ho han passat molt bé”, 
comenta l’Anna, mentre que 
la Nelsi matisa que “després 
d’un partit o d’una trobada no 
tenen la sensació de victòria o 
derrota, com pot passar en al-
tres esports. Independent del 
resultat, estan contents”. 
En aquest sentit, l’Anna con-
clou que “la motivació dels 
pares i els entrenadors no és 
guanyar el rival, sinó que els 
nens juguin a rugbi i que s’ho 
passin bé”.
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‘Softcombat’, 
la lluita 
sense risc
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Similar a l’esgrima 
en la seva vessant 
esportiva o una gran 
actuació en la part 
més propera als jocs 
de rol en viu, el 
‘softcombat’ fa ús 
d’unes armes que no 
fan cap tipus de mal

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Dos contrincants. Dos adver-
saris, un davant de l’altre. Tots 
dos empunyen les seves ar-
mes. Els dos porten espases. 
No hi ha marge per l’error. 
Qualsevol distracció pot do-
nar avantatge al rival. Estan 
considerats els participants 
més forts del campionat, però 
només pot vèncer un. Malgrat 
tot, ningú prendrà mal, ja que 
utilitzen armes encoixinades 
que simulen armes blanques 
contundents o llancívoles de 
diferents èpoques. Estem 
parlant de softcombat, una 
disciplina esportiva molt simi-
lar a l’esgrima en la qual s’en-
fronten dos combatents amb 
rèpliques d’armes medievals. 
Aquest esport minoritari, el 
qual es va originar inicialment 
en els jocs de rol en viu, es 
practica a Lleida des de fa uns 
deu anys, “encara que més 
seriosament ens ho hem pres 
els últims set anys”, recorda 
el president de l’Associació 

Juvenil de Rol Tramuntana-
Lleida, Albert Guàrdia. En 
l’àmbit estatal, també té el 
seu reconeixement, existint la 
Federación Española de Soft-
combat-Concilio de Herreros, 
la qual pretén estandarditzar 
les normatives existents.
Per entendre bé les seves pe-
culiaritats, cal fer una repas-
sada ràpida a la seva història. 
El concepte de softcombat 
com a tal va sorgir a Estats 
Units l’any 1977 de la mà del 
grup de rol en viu Dragorhir. 
Aquest va intentar idear un 
sistema de combat diferent 
del pedra-paper-tisora i que 
aportés la capacitat interpre-
tativa i la vistositat d’un com-
bat real amb armes fantàsti-
ques i medievals.
Els primers combats, denomi-
nats Battle Gaming o jocs de 
combat, es realitzaven amb 
boffers, és a dir, armes senzi-
lles consistents en una ànima 
rígida i una capa d’encoixinat 
al voltant, més semblants a 
porres que a espases. Amb el 
temps, la necessitat estètica i 
de seguretat va anar mode-
lant la normativa dels com-
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Dos dies per saber què 
és el ‘softcombat’ 

esportiu i el ‘wargame’
El softcombat esportiu i el wargame (les dues vessants del soft-

combat en general) són desconegudes per una part important de la 
societat. Tot i així, els lleidatans, i aquells turistes que visitin la capital 

del Segrià, tenen una bona oportunitat per saber de primera mà en què 
consisteixen. El dissabte dia 7 de març es durà a terme el 4rt Open de 
Catalunya de Softcombat Hacha de Mithril, mentre que el diumenge 

dia 8 de març l’Associació Juvenil de Rol Tramuntana-Lleida i Mithandril 
Company han organitzat la segona edició de Wargame: La batalla per 
l’hereva, que de nou enfrontaran les forces del bé i del mal a la Seu 
Vella de Lleida. “Serà un bon cap de setmana d’esport i diversió”, 

explica el president de l’Associació lleidatana, Albert Guàrdia. 
Nombrosos participants, procedents tant del territori lleidatà 

com de diferents punts de la geografia espanyola, estaran 
presents a la capital de la Terra Ferma per formar part 

d’un cap de setmana que per molts serà inoblida-
ble. “És un bon cap de setmana per donar a 

conèixer i veure el que fem, traient la 
possible etiqueta negativa que 

pugui existir”, apunta.

bats i del sistema de fabrica-
ció de les armes, creant les 
pautes que encara s’usen avui 
en dia per gairebé tothom.
Els anys van anar passant i a 
principis de la dècada dels no-
ranta, amb la gradual popula-
rització a Espanya d’aquests 
rols en viu amb un sistema 
de lluita, va començar a utilit-
zar-se el terme softcombat en 
alguns esdeveniments de Ca-
talunya per al combat amb ar-
mes encoixinades, terme que, 
a la fi de la mateixa dècada, 
es va popularitzar per tota la 
península i, més tard, mitjan-
çant Internet, a molts altres 
països de parla hispana.
 
La modalitat esportiva
El softcombat com a tal té 
dues vessants. Per un cantó 
està l’esportiva, en la qual 
els duels són d’un jugador 
contra un altre, tot regit per 
unes normes clares que no es 
poden infringir en cap mo-
ment, ja que en cas de fer-ho 
s’imposen les corresponents 
penalitzacions. Com a exem-
ple, la normativa més bàsica 
assenyala que està prohibit 
colpejar cap i coll, i la mà o 
les mans que empunyen l’ar-
ma han d’estar protegides. A 
partir d’aquí hi ha diferents 
versions, encara que s’està 
treballant en un reglament 
unificat, que poden fer més 
emocionants les lluites.
“Els més important és que 
les armes siguin segures”, 
manifesta Albert 
Guàrdia, “per 
això, abans 
de cada 
campi-
o n a t 

es fa un test de seguretat i fi-
abilitat de les armes”, afegeix 
com a gran coneixedor a les 
terres lleidatanes.

Una preparació meticulosa
La pràctica del softcombat 
requereix d’instruments bèl-
lics, com poden ser armes 
blanques, adaptats per ser in-
ofensius i permetre així el seu 
desenvolupament amb una 
seguretat absoluta.
El mètode general de fabri-
cació d’aquestes rèpliques 
es basa a embolicar l’ànima 
resistent en un material espu-
mós que esmorteeixi el cop. 
Aquesta ànima generalment 
és de PVC rígid, fibra de vidre 
o de fusta lleugera, com per 
exemple el bambú. A més, 
per l’encoixinat s’utilitzen 
espumes industrials de dife-
rents característiques. També 
s’ha d’apuntar que per evitar 
estrips a l’encoixinat, s’acos-
tuma a recobrir amb làtex lí-
quid o cinta americana, sense 
oblidar els contrapesos, do-
nant la visió d’una arma medi-
eval. Per tant, podem trobar 
espases, martells, destrals, 
ganivets, escuts, armadures i 
nombrosos exemples més.
Com es pot comprovar estem 
davant d’un procés laboriós, 
el qual condueix a aconse-
guir rèpliques de qualsevol 
arma medieval o de fantasia, 
les quals han de complir amb 

els re-

glaments de seguretat i amb 
elles s’han de respectar les 
regles que permeten la simu-
lació a la perfecció de com-
bats medievals. També queda 
pal·lès que les possibilitats 
són grans, entrant en joc la 
imaginació del softcombatent 
per tenir en el seu poder unes 
determinades armes.
Malgrat tot, de la mateixa 
manera que succeeix en al-
tres àmbits, Internet s’ha con-
vertit en el gran mercat en el 
qual poder trobar-hi de tot, 
fins i tot armes ja fabricades 
i amb una gran qualitat. “Una 
espassa comprada pot costar 
entre 60 i 70 euros. Encara 

que a Barcelona, i altres grans 
ciutats, es poden trobar ten-
des on venen els productes 
adients, els jugadors lleida-
tans sempre hem de buscar el 
que necessitem per Internet 
per poder-ho comprar. Per 
exemple, a Lleida no trobem 
ni barra de fibra de vidre per 
poder començar a fabricar les 
armes. Cal dir que si l’arma te 
la fas tu, el cost pot ser d’uns 
deu euros”, comenta Guàr-
dia. I tot està controlat per 
uns àrbitres que controlen 
que es compleixen estricta-
ment les normes. Això sí, “la 
brutalitat està totalment pro-
hibida”, puntualitza.
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La pràctica del ‘softcombat’ en qualsevol de les seves vessants pot 
arribar a crear força expectació entre els que no ho coneixen.
Fotos: Albert Guàrdia / Carlos Bonfill

Hi ha tallers 
per apendre a 
fer armes.
Fotos: Albert 
Guàrdia / Car-
los Bonfill

Però si les armes són impor-
tants, també ho són els seus 
propietaris, jugadors joves, 
d’entre 16 i 35 anys, que es-
tan implicats i entregats en 
cos i ànima en allò que els 
agrada. Aquests arriben pro-
cedents del rol en viu, dels 
wargames –l’altra vessant 
del softcombat– o perquè els 
agrada d’esport, i més con-
cretament l’esgrima.
Com qualsevol esport, l’en-
trenament és fonamental. La 
vora del riu Segre és l’escena-
ri en el qual es pot veure els 
jugadors lleidatans, que acos-
tumen a ser uns quinze prac-
ticants, creant així certa curi-
ositat entre els ciutadans. “La 
gent acostuma a quedar-se 
mirant i els expliquem el que 
fem. Sempre hi ha qui s’anima 
a provar, encara que hi ha a 
qui li fa vergonya”, reconeix 
Albert Guàrdia.
Fins i tot, està ben considerat 
com a esport, ja que permet 
millorar als jugadors les seves 
habilitats, la tècnica, els re-
flexos, calcular les distàncies 
al mil·límetre, la resistència, 
etcètera. “Es pot aconseguir 
el mateix que fent esgrima, 
però sense les proteccions 
que són necessàries en l’altre 
esport, no es basa en estoca-
des i és més dinàmic, donant 
així més llibertat”, argumenta 
Albert Guàrdia.

Wargames, la representació
Si anteriorment parlàvem del 
la vessant esportiva, cal tam-
bé esmentar l’altra part, en 
la qual entra més en joc el 
rol en viu. Saltem d’escenari i 
anem cap a una gran batalla 
amb armes de softcombat, i 
moltes persones interactuen. 
Així sons els wargames (jocs 
de guerra), on l’habilitat in-
dividual ha d’estar present 
amb l’estratègia en grup. En 
definitiva, una gran obra de 
teatre encarada més a un 
gran combat. “La trama, d’on 
vénen les coses, sempre hi és 
present”, informa Guàrdia.
Aquí cada personatge té una 
fitxa amb uns punts de vida i 
les corresponents habilitats. 
“És com una partida de rol, 

però el 85% serà combat i la 
resta serà interpretació”, afe-
geix. Així, l’any passat es va 
poder veure per primera ve-
gada a Lleida, i la Seu Vella va 
ser l’escenari perfecte, repe-
tint en la segona edició.
Cal esmentar que en una jor-
nada pot arribar a haver-hi fins 
a cent persones disposades a 
interpretar el seu personatge, 
procedents de diferents punts 
de la geografia, que busquen 
“des de l’emoció i adrenalina 
del combat i l’estratègia, fins 
a passar-ho bé, divertir-se i 
fer esport”, explica Guàrdia. 
En relació amb la modalitat 
esportiva del softcombat, “en 
la qual es va més a tocar, aquí 
la gent va amb armadures i 
disfressada”, la qual cosa pro-
voca que el cost augmenti, ja 
que una armadura completa 
pot superar els 100 euros, i 
la varietat de les armes en-
cara s’amplia més, havent-hi 
arc amb fletxes encoixinades. 
“Ningú es fa mal, encara que 
els cops poden ser més forts 
perquè porten armadures, 
però sempre sense ferir”, ma-
tisa Guàrdia. I aquí l’estratè-
gia també és fonamental, raó 
per la qual els grups s’entre-
nen conjuntament per tal de 
millorar la seva tècnica. ”Nor-
malment, la gent no té tanta 
destresa amb l’arma, però 
està més acostumada al tre-
ball en grup i formació, com 
si fos un esport en grup amb 
els trets del rol en viu”.

Ser ‘friki’ no és negatiu
Per a moltes persones, la pa-
raula friki pot arribar a tenir 
unes connotacions pejorati-
ves, fins i tot arribant a l’insult. 
Però la realitat està lluny d’ai-
xò. “No ens importa que ens 
diguin frikis perquè no ente-
nem aquest concepte com 
una cosa negativa. Avui en 
dia està força estandarditzat. 
S’ha de reconèixer que quan 
es va començar a utilitzar te-
nia una connotació negativa 
com a persona rara, però ara 
el món friki està molt estès i 
descriu un tipus de gent de-
terminada sense que sigui 
quelcom negatiu”, conclou.
La batalla ha començat. Els 
contrincants estan mostrant 
les seves habilitats amb les 
armes. S’hi juguen l’honor. 
Els punts dèbils estan ben 
coberts, no es veuen amb fa-
cilitat. Només un podrà vèn-
cer. La destresa serà vital. Per 
sort, ningú prendrà mal. No-
més el destí sap el final d’una 
lluita sense perill.
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Ciutadans que 
pregunten, alcaldes 
que es fan els sords
Un grup de ciutadans i ciutadanes 
pregunta, aporta documentació 
que genera seriosos dubtes so-
bre la gestió de l’ajuntament, i es 
planteja fins a quin punt les prio-
ritats d’aquest govern municipal 
són les que reclama la ciutadania. 
Enfront això l’alcalde els acusa de 
penosos, de fer atacs personals i 
irresponsables.
Un grup de ciutadans i ciutadanes 
s’organitza i legítimament afronta 
el repte de treballar pel bon go-
vern de la ciutat, fent propostes i 
auditant la tasca dels governants 
actuals. Enfront això, l’alcalde els 
acusa de no ser un partit seriós 
que valgui la pena considerar.
Un grup de ciutadans i ciutadanes 
demana a diferents ajuntaments 
del país les dades sobre les des-
peses municipals. Uns responen 
aportant tota la informació reque-

rida (l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat, per exemple), men-
tre l’Ajuntament de Lleida ni tan 
sols respon a la petició.
Enfront això, l’alcalde, que presu-
meix de transparència, es lamenta 
de que determinats documents 
públics siguin coneguts per la ciu-
tadania i concep una delirant his-
tòria d’espies i contra espies.
Doncs bé, el Comú de Lleida no 
fa res més que allò de la gent de 
bé reclama, que s’expliqui com 
es gasten els nostres diners i sota 
quins criteris. El Comú demana in-
formació i rigor. Exigeix un debat 
seriós sense sortides de to de bai-
xa alçada. Fem preguntes i espe-
rem respostes, si no és així quina 
mena de debat polític estem ofe-
rint a la nostra ciutat?
Però el que ens trobem no és això. 
Ens trobem un alcalde tancat en la 
seva torre d’ivori, sorprès i espan-
tat enfront al rigor d’unes crítiques 
per a les quals no està acostumat 
i que reclama el retorn de la vella 
política dels partits seriosos de 
debò. El seriós PP del Bárcenas, 
l’impecable CiU del Pujol, el no-
blíssim PSC del Bustos. La vella 

política en la qual ell és trobava 
ben còmode i que ara, en veure 
que s’acaba, troba a faltar.

ALFRED SESMA
COMÚ DE LLEIDA

 

El último intento 
data de marzo
El inexorable paso del tiempo 
hace más necesaria que nunca 
agotar la agotada negociación 
entre los actores políticos que 
dicen situarse a la izquierda del 
PSC Lleida. Actores todos, que en 
nombre del cambio no han sabi-
do aparcar sus diferencias para al-
canzar un objetivo mayor: la trans-
formación radical de las políticas 
económicas, sociales y laborales 
que durante demasiado tiempo la 
sociovergencia ha llevado a cabo 
en la capital del Segriá.
Todavía nos queda tiempo, quizás 
no tengamos ni ganas ni espíritu. 
El decreto de convocatoria de las 
elecciones municipales debe es-
tar en fase de borrador, con cita 
y espacio reservado en el BOE. 
Las coaliciones electorales se han 

de comunicar a la junta electoral 
de zona en los 10 días siguientes. 
En cambio, a fecha de 4 de marzo 
los siguientes actores, ERC, ICV, 
EUiA, MES, AVANCEM, CUP, Po-
dem, Procés Constituent, Comú, 
PACMA, Escons en Blanc, Equo, 
Partido X, Pirates de Catalunya… 
tienen la posibilidad de presentar 
candidaturas a las municipales y 
multiplicadas por 27 candidat@s, 
imagínense.
Los que entendemos la política 
como el conjunto de ideas y pro-
puestas que sirven para avanzar 
en el desarrollo y afianzar la de-
fensa de los derechos humanos, 
sociales y laborales  del máximo 
de la población posible y a la vez 
entendemos la política como un 
medio, no como arma, debemos, 
la ciudad nos exige lograr la uni-
dad en la izquierda. El nombre, los 
nombres deben dejar paso a las 
ideas, al programa, al interés so-
cial de la mayoría de Lleida.
Todos sabemos que la Ley d’Hont 
es un obstáculo demasiado gran-
de y en su caso, 1.500 avales ciu-
dadanos sólo brindan la oportuni-
dad de ser una papeleta electoral 

más. Si sobre la mesa ponemos 
condiciones que a priori sabemos 
que el otro no puede aceptar, si 
preferimos pactar puestos y res-
ponsabilidades antes del 24 de 
mayo, si queremos hacer la cuen-
ta de la vieja, pasará marzo, abril, 
2015, 2016, etc. Si en cambio po-
demos permitirnos estar en diso-
nancia en determinados puntos 
clave, pero compartir un elevado 
porcentaje de programa, estudie-
mos esa posibilidad, estamos ha-
blando de política municipal.
La vida es injusta y nunca llueve a 
gusto de todos, ni lo hará; pero 
políticamente debemos evitar 
que se privaticen servicios, recor-
ten prestaciones, eliminen ayudas, 
y finalmente “esos” hagan de la 
PAERIA su cortijo.
Puede que todos tengan, ten-
gamos, razón; puede que al final 
ninguno tengamos razones. El 
29 de marzo es una fecha tope y 
la historia no brindará segundas 
oportunidades a quienes no se 
arriesgaron por primera vez.
El 24 de mayo 2015 puede ser de-
masiado tarde.

CARLOS GONZÁLEZ

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

Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Deixar-ho tot per anar a buscar les boles de drac
Com un Son Goku qualsevol, 
amb la Bulma sempre ben a 
la vora, m’embarcaria sense 
pensar-m’ho a la recerca de 
les llegendàries boles de drac, 
precisament un total de set, ca-
dascuna amb les seves respecti-
ves estrelles. Cridaria amb totes 
les meves forces el núvol Kinton, 
sobre el qual s’acomodarien es-
ponjosament els meus peus per 
tal d’iniciar una llarga travessia 
per un món màgic de colors 
intensos però més reals que el 
nostre món, menys màgic i més 
gris. Certament, els enemics del 
Goku eren d’una perfídia sense 
parangó, horribles i terribles al-

hora, mancats de qualsevol atri-
but humà, tant físic com mental. 
Però els enemics de l’univers 
d’Akira Toriyama, almenys, els 
veies venir a quilometres de dis-
tància. En el món real, en can-
vi, els enemics es disfressen de 
corders d’aparença innocent 
però d’intencions feridores. Hi-
pòcrites, falsos,  llepaculs, mafi-
osos, poderosos, polítics, ban-
quers i, en general, interessats 
gens interessants esdevenen els 
nostres enemics del dia a dia, 
els mateixos que es fan passar 
pels nostres amics del dia a dia. 
Així, després de diversos encon-
tres amb enemics de tot tipus, 

des d’un porquet entremaliat 
amb calcetes al cap a mode de 
gorra fins a l’Exèrcit de la Cin-
ta Vermella (una mena de PSC 
en l’àmbit de les arts marcials), 
reuniria les set boles de drac, 
que donen lloc a l’aparició del 
drac Shenron, capaç de conce-
dir qualsevol desig. Recordeu 
que quan aquest s’havia com-
plert les boles es repartien no-
vament per tot el món i es con-
vertien en pedra durant un any? 
La lluita i el sacrifici per complir 
un desig hi eren implícits. Per-
què amb lluita i sacrifici, tot era 
possible, a diferència del nostre 
món, que premia la incompe-

tència i castiga l’esforç i l’intel-
lecte. Un any més per tornar a 
començar la cerca de les boles 
per tot el món i aplegar-les de 
nou, missió impossible sense el 
radar de les boles de drac inven-
tat per la Bulma. Jo me’n vaig 
fer un, però no va funcionar mai. 
I és quan t’adones que les bo-
les de drac no existeixen en el 
món real que prefereixes seguir 
dormint, somiant i cridant el nú-
vol Kinton en somnis. Encara no 
m’heu preguntat què li demana-
ria al drac Shenron si aconseguís 
reunir les set boles de drac... Ni 
més ni menys que continuar so-
miant, però despert, si us plau.
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És l’hora dels patriotes
En política cal dir sempre la veritat. 
Per això us seré sincer: la dimissió 
de Raül Romeva, exeurodiputat a 
Brussel·les per ICV, ha estat un cop 
molt dur per a qui ens considerem 
independentistes dins de la forma-
ció ecosocialista. Romeva era el re-
ferent de totes aquelles persones 
dins de l’organització que lluitem 
per la independència del nostre 
país. Però una persona no esdevé 
un referent únicament per un tema. 
L’exdiputat era una persona pro-
pera, un treballador formidable, un 
lluitador incansable i un dels dipu-
tats europeus més actius del Parla-
ment. La seva ètica, responsabilitat 
i coherència han estat reconegudes 
per amics i adversaris. I la coherència 
l’ha mantinguda fins al final, quan el 
cansament de ser la punta de llança 
ideològica dins d’una organització, 
passa excessiva factura. Per reconei-
xement a tot això, el mínim que puc 
fer és respectar la seva decisió, en-
cara que em dolgui profundament.
Però en quin lloc ens deixa als inde-
pendentistes d’ICV la seva marxa, 
conjuntament amb els resultats de 
la darrera Conferència Nacional? 
Porto hores de reflexió conjunta-
ment amb altres companyes de 
partit. Què fem? Estripem els car-
nets i marxem com en Raül? Estem 
tan cansats com ell? Seguim lluitant?
Crec que ICV és terra de frontera 
entre federalistes i independen-
tistes. Personalment m’encantaria 
que el 100% de la població catalana 
estigués per la independència, però 
lamentablement no és així. Ho veig 
diàriament a les assemblees o reuni-
ons de l’organització. Tot i que cada 
dia que passa, hi ha menys argu-
ments per defensar les tesis federa-
listes, i molts més per l’independen-
tisme. Val la pena seguir lluitant a 
l’intern de l’organització? Sí. Perquè 
si ara mateix els independentistes 
d’ICV marxéssim tots com ha fet en 
Raül Romeva, cediríem l’espai d’ICV 
a l’unionisme, i seria un fracàs per a 
tot l’independentisme, no solament 
per a la nostra formació. L’indepen-
dentisme català és hegemònic so-
cialment, però ha d’anar més enllà 
d’una majoria mínima. Cal convèn-
cer els federalistes d’aquest país 

que no hi ha cap futur a Espanya, 
mancada de qualsevol futur i que 
les alternatives que ens venen és el 
mateix gos amb collars diferents.
Sóc independentista perquè crec 
que la proclamació d’una repúbli-
ca catalana ens obriria la porta a la 
creació d’un nou estat on la transpa-
rència, la participació democràtica i 
la justícia social esdevinguessin l’eix 
vertebrador. La situació econòmica 
i social del nostre país ho requereix 
com aigua de maig. Necessitem 
més arguments per esgrimir el nos-
tre dret a esdevindre un nou estat? 
Necessitem més paraules per con-
vèncer qui encara no està conven-
çut? Si ha crescut el suport a un pro-
cés de secessió nacional és perquè 
molta gent com jo ha vist aquí una 
oportunitat per canviar l’actual estat 
de les coses, totalment empantane-
gat i immobilista, per començar de 
cero amb una nova república.
Però hem de seguir igual com fins 
ara dins de l’organització? No pas. 
Les persones que somiem amb la 
independència dins d’ICV hem d’ar-
ticular una nova estratègia, tan dins 
del partit, com amb tota la societat. 
Cal organitzar-nos molt millor, visua-
litzar la nostra lluita interna i externa 
molt millor, portar el debat a cada 
racó, debatre un i mil cops fins que 
quedin clares les nostres creences, i 
iniciar un procés que porti a l’inde-
pendentisme a ser hegemònic a 
Iniciativa. El fracàs que ha suposat la 
marxa d’en Raül Romeva ha de ser 
el punt de partida (o el revulsiu) per 
crear una nova estratègia que supo-
si l’articulació d’un canvi a ICV.
Ara, els seré sincer. Necessitarem 
tota l’ajuda del món. No és una llui-
ta entre bons o dolents. Em podeu 
creure quan us dic que tothom vol 
arribar a consensos, i que no és el 
mateix un federalista d’ICV que ha 
assistit a totes les convocatòries de 
l’ANC cada 11 de setembre, per-
què creu cegament en el dret a de-
cidir, que un unionista de Ciutadans 
que no respecta ni el mínim sentit 
democràtic que hi ha d’haver en 
una societat. El federalisme d’ICV (i 
d’una bona part d’altres partits) ha 
estat un aliat en el procès fins al 9-N, 
i ha de seguir sent-ho en la nostra 
marxa cap a la secessió. Sol si estem 

tots, arribarem ben lluny. Faig una 
crida a obrir les portes de la com-
prensió, a parlar i convèncer cada 
un dels federalistes amb arguments 
i raons i portar-los poc a poc a les 
nostres posicions. No els ataqueu, 
perquè si els convencem, no hi hau-
rà qui ens pari.
És l’hora dels patriotes, d’assumir 
responsabilitats, fer país i treballar 
per la independència. El meu lloc 
està a ICV, d’altres estaran a indrets 
tan importants o més. Però entre 
tots hem de teixir les complicitats 
necessàries, perquè tenim l’obli-
gació històrica de proclamar la Re-
pública Catalana. Visca Catalunya 
Lliure! 

EDUARD BACHES
CANDIDAT D’ICV A LLEIDA

 

La gent de Lleida 
mereix respostes de la 
Paeria
La destitució de la tinent d’alcalde i 
regidora d’Urbanisme de la Paeria 
ha sigut explicada com a resultat 
d’una pèrdua de confiança i, al cap-
davall, d’una qüestió personal entre 
Camps i Ros. L’alcalde i la seua guàr-
dia pretoriana s’han aplicat en la tas-
ca de criminalitzar la regidora i pre-
sentar el paer en cap com a víctima.
Una víctima que, com a mesura 
reparadora, trosseja una àrea es-
sencial com la d’Urbanisme i dissol 
l’EMU, l’empresa municipal lleidata-
na envoltada de més polèmica des-
prés de l’Empresa Municipal de Ser-
veis Comunitaris i el “cas SEINSA”.
Doncs bé: la veritable víctima és 
la Paeria i, en darrera instància, la 
ciutat de Lleida. Perquè aquesta 
decisió, presa precipitadament i a 
pocs mesos de les eleccions, tindrà 
conseqüències encara ara de difícil 
càlcul, tant en l’àmbit de la gestió 
política com en el laboral i, sobretot, 
en l’econòmic, ja que el deute que 
l’Ajuntament de Lleida ha contret 
de cop i volta i amb això deixa se-
riosament compromesa la capacitat 
futura de la nostra corporació.
Les conseqüències de tot plegat 
són tan greus que em nego a creu-
re que Ros s’hagi deixat endur per 
un rampell d’enuig. A part que se-
ria massa irresponsable per la seua 

part. Perquè, havent iniciat la revisió 
de l’urbanisme de la ciutat del nou 
Pla d’Ordenació Urbanística Muni-
cipal (POUM), deixa molt tocada 
una àrea essencial a poques setma-
nes de les eleccions. Així que, feta 
la suma de tot plegat, la conclusió 
a què hem arribat no té gens a 
veure amb les qüestions personals 
que ens han estat venent Ros i el 
seu seguici aquest dies: potser la 
destitució de Camps, i posterior 
desmembrament de l’àrea, amaga 
interessos urbanístics?
No queda altra cosa sinó pensar 
que, per a Ros, Marta Camps era un 
obstacle per poder aprovar l’execu-
ció de determinats compromisos 
urbanístics contrets. I no m’invento 
res: en la presentació pública de 
l’avanç del POUM, es parlava ober-
tament d’agents econòmics que 
han pres posicions. Si els interessos 
d’aquests agents econòmics tenen 
pressa perquè determinades modi-
ficacions del planejament urbanístic 
es facin abans de l’aprovació del 
nou POUM i, fins i tot, abans de la 
constitució d’un futur ajuntament 
en què probablement hi hagi canvi 
a l’alcaldia... Si aquestes modificaci-
ons no es poden fer perquè hi ha re-
sistència a la cúpula d’Urbanisme...
Un exemple. Fa setmanes que se 
sent a la ciutat un rum-rum que 
preocupa el nostre teixit social, so-
bretot el sector del comerç. S’està 
convençut que es desencallarà el 
projecte de construir una gran àrea 
comercial a l’entrada la ciutat, vora 
l’antiga N-II, promoguda per una 
important cadena francesa de dis-
tribució (un projecte que deixaria el 
comerç local molt “tocat”). Fa anys 
que es podria haver fet. Per què no 
es va fer? Potser el negoci no pro-
vindrà de l’explotació comercial de 
la superfície? Les plusvàlues genera-
des i els lloguers a franquícies, totes 
alienes a la  ciutat, arribarien a ser 
enormes.
Operacions especulatives com 
aquesta, per a ser realment rendi-
bles, requereixen una gran quantitat 
de terreny. Més de la que ara es té. 
Per tant, requeriria una requalifica-
ció de terrenys adjacents. En què els 
propietaris d’aquests, que han pres 
posicions, també sortirien guanyant.

Vet aquí el model de ciutat d’Àngel 
Ros. Un model especulatiu en què 
prevalen els interessos d’uns quants 
poderosos, que han pres posicions, 
per damunt de l’interès general de 
la gent. Un model diametralment 
oposat al d’Esquerra, per cert: el 
nostre projecte de ciutat reivindica 
el caràcter social de l’urbanisme 
propi de ciutats del segle XXI i tren-
ca amb el model urbanístic especu-
latiu de Ros.
Així, doncs, les acusacions mútu-
es entre Ros i Camps poden tapar 
allò que realment és important. En 
el fons, el desmantellament de tota 
la regidoria d’Urbanisme i de l’EMU 
en aquestes alçades només s’expli-
ca per raons profundes i greus. Hi 
ha la sensació que alguna cosa ama-
ga Ros. I no es pot permetre que la 
ciutadania de Lleida tingui dubtes 
sobre l’actuació del seu alcalde.
A tres mesos vista de les eleccions, 
no ens podem permetre la pèrdua 
de confiança de la gent envers el 
seu ajuntament. A part del fet que la 
primera i la segona instància del go-
vern municipal hagin estat enfron-
tats mitja legislatura provoca una 
visió de gestió ineficaç. Això explica 
les polèmiques entorn de les con-
cessions (radars, aigua, enllumenat) 
o el caos en la gestió d’autobusos.
Reclamem a Àngel Ros que deixi 
d’amagar-se darrere de suposats 
greuges personals, que deixi d’ali-
mentar nebuloses i que doni expli-
cacions satisfactòries. Que expliqui, 
per exemple, si té intenció de fer 
requalificacions per a superfícies co-
mercials o per a nous desenvolupa-
ments urbanístics properament.
Exigim a Àngel Ros que passi 
comptes amb la ciutadania. En 
aquest temps fins a les eleccions, en 
lloc de posar-se a reconvertir preci-
pitadament empreses municipals 
i a reorganitzar l’àrea d’Urbanisme 
de la Paeria (coses que pertocarien 
al nou Ajuntament, sorgit del 24 de 
maig), que es dediqui a explicar, a 
explicar-se. A ser transparent.

CARLES VEGA
CANDIDAT D’ERC A LLEIDA
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Mahler
De vegades un ha d’atu-
rar-se a fer coses que 
requereixen un temps 
especial. Són minuts 
d’atenció, en els quals 
els sentits es concen-
tren en coses que no es 
perceben habitualment 
amb el ritme accelerat amb  
què tenim costum de viure 
i, gràcies a ells, la persona 
surt reconfortada de l’expe-
riència. Tot just he fet això 
escoltant la cinquena sim-
fonia de Mahler, pensant en 
l’amic Josep Corbella, l’ad-
vocat d’exquisida elegància, 
amb centrat corbatí i amable 
somriure, una persona de 
gran cultura que aprofita els 
minuts que li deixen els viat-
ges de feina per apropar-se 
als museus i conèixer així el 
camp de les arts. Un expert 
en òpera, en gent, en llibres i 
un llarg etcètera. L’altre dia li 
llegia una de les seves mag-
nífiques columnes, d’aque-
lles que hauria de publicar 
al nostre setmanari, on co-
mençava afirmant que “amb 

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

el pas del temps un arriba a 
la convicció que les satisfac-
cions i alegries més intenses 
són aquelles que vénen de 
manera inesperada, sense 
buscar-les directament.” Es 
clar, una columna amb un 
començament així no es pot 
aturar, i és digne del comen-
çament de qualsevol novel·la 
de les de fer història, quel-
com proper de la sensible 
lectura poètica com la que es 
pot trobar a À la recherche 
du temps perdu, aquella que 
transporta delicadament el 
lector una vegada ha caigut 
en el món de les paraules del 
record escrit. I com no podia 
ser d’una altra forma, vaig 
llegir amb molta atenció les 
seves paraules, on explicava 

com havia entrat gairebé per 
casualitat a l’Auditori de Llei-
da per escoltar l’excel·lent 
interpretació d’uns joves mú-
sics de l’Escola Superior de 
Música de Catalunya. Segons 
explica en Corbella, a la se-
gona part van interpretar la 
cinquena simfonia de Mah-
ler i, encara que les seves 
paraules desprenen el gran 
plaer del que ha gaudit molt 
d’una obra ben interpretada, 
afirma que “encara no he ar-
ribat a entendre la música de 
Mahler, i no puc valorar-ne la 
interpretació.” I llegir aques-
ta frase em va acompanyar 
al llarg del dia, pensant què 
voldria dir algú com ell, que 
no deixa mai cap paraula a 
l’atzar. 
Reconec que no és Mahler 
un dels compositors que tin-
gui per costum escoltar quan 
llegeixo i escric, però avui he 
estat durant més d’una hora 
escoltant amb atenció aques-
ta peça, deixant-me captivar 
per la seva bellesa. Un cop 
fet això, he estat llegint sobre 

la mateixa, descobrint que 
després de la intensa entra-
da de les trompetes, comen-
ça la tristesa del seu festeig 
fúnebre, un moviment que 
descriuen com lent, nostàlgic 
i tranquil. El final és molt lent, 
un Adagietto que van emprar 
a la pel·lícula Mort a Venècia 
de Visconti, en una crida dra-
màtica a la bellesa perfecta 
inspirada en el compositor.
Quan obro els ulls el sol s’es-
tà posant, amb aquella rojor 
intensa i captivadora que te-
nen sovint els capvespres llei-
datans, que ajuda a acomi-
adar un dia de tranquil·litat, 
per acollir una nit de silencis 
al ritme suau de la simfonia 
que poc a poc finalitza, dei-
xant el bon sabor de qui ha 
gaudit d’una bona obra, d’un 
bon temps, d’una bona esto-
na ben emprada, sense pre-
ocupar-me per comprendre 
res pel que reconec no estar 
capacitat, però permetent 
entrar sempre a les meves 
emocions les recomanacions 
dels grans mestres.

 Penso què  
voldria dir Josep 
Corbella, que 
no deixa mai cap  
paraula a l’atzar

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

Reexaminar el passat
Un polèmic assaig de Miri-
am Gebhardt, historiado-
ra nascuda a Friburg l’any 
1962, ha aixecat pol-
seguera i ha remogut 
consciències de llarg a 
llarg de dos continents. 
Als die Soldaten kamen 
(Quan arribaren els sol-
dats), editat pel segell mu-
niquès DVA, va sortir a la 
venda dilluns entre amar-
gues mostres d’indignació. 
El motiu: reexaminar el pas-
sat desenterra veus que no 
tothom està disposat a es-
coltar.
Segons la recerca de Geb-
hardt, en finalitzar la Sego-
na Guerra Mundial, soldats 

aliats de totes les naciona-
litats van violar gairebé un 
milió de dones, homes joves 
i nens alemanys. Van fer-ho 
amb la brutalitat d’un cruel 
enemic tot i tenir la missió 
d’alliberar i ajudar a recons-
truir el país. I van fer-ho, so-
bretot, amb una impunitat 
que ha durat set dècades. 
Però el temps acaba posant 
tothom a lloc i hi ha crims 
que no prescriuen. Ara els 
herois que van acabar amb 
el règim nazi s’enfronten a 
greus acusacions que la his-
toriografia havia adjudicat 
tan sols als soldats d’Stalin. 
A més, de moltes violacions, 
durant la dura postguerra, 

en van néixer criatures sen-
se pare ni cap ajut econòmic 
que en facilités la manuten-
ció.
Davant dels fets, alguns 
sectors han posat el crit al 
cel. L’edició digital del Daily 
Mail, que es va fer ressò de 
la publicació del llibre el 
mateix dilluns, recollia co-
mentaris de lectors que es 
mostraven molestos perquè 
l’assaig pretén “reescriure 
la història” (mala cosa), o bé 
perquè asseguraven que els 
únics agressors havien estat 
els soviètics (contràriament 
a allò que revela la recerca 
de Gebhardt com a nove-
tat), o bé perquè “això pas-

sa a totes les guerres”.
Sempre hi haurà qui provarà 
de tirar un vel sobre qualse-
vol avenç que posi en perill 
allò establert. I sempre hi 
haurà qui posarà sobre la 
taula evidències raonades i 
contrastades per a qui les 
vulgui valorar, sospesar i 
potser acceptar com a nou 
dogma.
Una altra cosa: l’Estat Islà-
mic té una altra forma ben 
peculiar de reexaminar el 
passat: si no es pot ama-
gar sota la catifa ni es pot 
tergiversar, s’esmicola amb 
l’esperança que caigui en 
l’oblit. Contundent, però 
igualment inefectiu.
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El futbol és un
fàstic

Alfonso L. 
Congostrina

periodista
i parella de

Cecília López

Ni la Lliga ni la 
Champions

Cecília
López

periodista
i parella

d’Alfonso Congostrina

Avui la meva senyora esposa, 
no sé amb quines obscures 
intencions, ha decidit que la 
temàtica d’aquest article -la 
longitud del qual ha d’assolir 
els eterns 2.147 caràcters per 
ordres d’en Martínez- sigui 
“el futbol”. Molt bé, el futbol 
i la majoria d’esports, inclo-
ses la natació sincronitzada 
i la petanca, em semblen 
un fàstic. Mai m’ha agradat 
el futbol,   de fet, l’odio amb 
tota la meva ànima. Quan 
algú m’informa: “Avui ju-
guem”, li trauria els ulls amb 
cullereta de cafè. Perdo els 
nervis quan canvien la pro-
gramació a la televisió per-
què jugui qui sigui. Es carre-
guen un informatiu si juga el 
Barça, el Logronyès o surt el 
nen andorrà-cerverí com un 
boig a jugar-se la vida sobre 
l’asfalt.
L’atur, les guerres, la crisi... 
res importa perquè “avui ju-
guem”. Després encara cal 
veure com els que estan atu-
rats, amb problemes econò-
mics i ben malament surten 
al carrer a cop de clàxon, 
traient els cossos per les fi-
nestretes dels cotxes fent, 
bàsicament, el “gilipolles” 
perquè “hem guanyat”. No 
ho suporto, no ho aguanto, 
posats a perdre el temps 
prefereixo la premsa rosa i 
així parlem de passions, odis, 
misèries, enveges... els veri-
tables motors de la història i 
no quatre milionaris incultes 
donat puntades a una pilota i 
anant-se’n al llit amb models 
“pedorres”.
A l’època d’en Guardiola la 
cosa va fer un pas encara més 
lamentable. El de Santpedor 

administrava consells ma-
tiners: que si cal aixecar-se 
“ben d’hora, ben d’hora”, 
que si els valors, que si... Vés 
a cagar a la via. També hi ha-
via en Mourinho, que alguns 
deien que era Satanàs, però 
a mi, en el fons, em divertia 
l’estupidesa de tots plegats.
Quan va néixer la Chloé, algú 
em va dir que volia regalar-li 
la samarreta del Barça. “Tant 
me fa que sigui del Barça, del 
Madrid o de la Gramenet... 
te la menges”, contestava jo 
educadament.
Em queden uns 400 caràc-
ters (Martínez, cabró) i els 
aprofitaré per revelar-vos 
una petita anècdota. Durant 
un temps em vaig aficionar a 
una revista masculina sobre 
motor, futbol i “tiorres”. No 
va colar, al segon número la 
Cecília em va muntar un bon 
“pollastre”, i això que jo, a 
les senyores, ni me les mira-
va, va ser una època en què 
em va interessar el futbol.

A casa no veiem futbol. A mi 
no m’ha cridat mai l’atenció 
més enllà de quan hi juga-
va amb els companys al pati 
de l’escola. L’Alfonso l’odia 
profundament. Em sembla 
estrany que no li agradi, gai-
rebé a tots els meus amics 
els apassiona. De fet, quan 
ho explica obertament, la 
gent se’l mira com si fos un 
rara avis. Jo trobo que és 
una llàstima que no li agra-
di, perquè crec que es perd 
tot un món d’emocions. No 
cal ser fanàtic tampoc, però 
si li agradés tindria més co-
ses per compartir amb els 
amics. Podria anar a veure 
el partit al bar amb la colla, 
apuntar-se al partidet dels 
diumenges al matí, despre-
ocupar-se durant una estona 
dels maldecaps del dia a dia 
i patir pels punts, els resul-
tats i les lesions dels cracks, 
especular sobre els entrena-
dors i els fitxatges, participar 
a les porres, llegir premsa es-

portiva, vestir samarretes de 
colors més llampants... Però 
no. A l’Alfonso no li agrada 
absolutament gens el futbol.
Els diumenges al matí, en 
lloc d’anar a jugar el partidet 
prefereix perseguir el bestia-
ri popular, els gegants o as-
sistir a qualsevol activitat on 
se sentin gralles i timbals. La 
recent estrenada Casa dels 
Gegants era, fins fa poc, pa-
rada obligatòria en el nostre 
passeig diari per l’Eix Co-
mercial. Amb una nena de 3 
anys l’excusa és bona, però 
s’ha de dir que abans de ser 
pare ja tenia aquests cos-
tums. A Barcelona cada dos 
per tres toca visitar la Casa 
dels Entremesos, que és com 
la Casa dels Gegants de Llei-
da però en comptes de la 
Cleopatra i en Marc Antoni, 
els més visitats són en Mus-
tafà i l’Elisenda, els Gegants 
del Pi (la reproducció, per-
què els originals són a la Ba-
sílica del Pi). Així, durant la 
primavera i l’estiu, quan els 
gegants, els capgrossos i els 
grallers volten per tot arreu, 
l’Alfonso està més content 
que un gínjol. La nena li se-
gueix la beta fins que surt el 
Marraco i aleshores es caga 
de por.  
Però tornem a la desafec-
ció pel futbol. Sé que mol-
tes dones ara pensaran que 
m’he begut l’enteniment i 
que tinc molta sort de que el 
meu marit no regeixi la seva 
vida en funció de la Lliga o la 
Champions. No companyes, 
no. Ell detesta el futbol i es 
queda a casa. No marxa ni 
a fer la quiniela. I em toca 
aguantar-lo!

:)
no 
pen
so 

igual 
que 
tu,

amor
meu

(:



      Fiscalia Anticorrupció i 
Antifrau irrompen a la Paeria 
en busca d’indicis d’il·legalitat
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La Fiscalia estudia indicis de delicte en la condonació del deute a la discoteca Larida i 
l’alcalde assegura que no ha fet res il·legal i que la col·laboració amb la justícia és “total”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Lleida va viure aquest passat 
dimecres una història de tras-
bals polític en un nou capítol 
de la pugna socialista pro-
tagonitzada per Àngel Ros 
i Marta Camps. A mig matí, 
tres tècnics de l’Oficina Anti-
frau i quatre membres de la 
Fiscalia Anticorrupció es per-
sonaven a les dependències 
de l’Ajuntament de Lleida per 
investigar possibles irregu-
laritats administratives i des-
peses no justificades arran de 
la denúncia que va formular 
l’exprimera tinent d’alcalde, 
Marta Camps. Acompanyats 
de la regidora, els represen-
tants d’Antifrau es van pre-
sentar a les instal·lacions a 
la recerca d’indicis d’un pre-
sumpte delicte d’espionatge, 
tal com havia denunciat da-
vant dels mitjans la regidora. 
Per la seva banda, la Fiscalia 
Anticorrupció es va emportar 
tota la documentació relaci-
onada amb la concessió i les 
posteriors pròrroga i condo-
nació del deute que la Pae-
ria va concedir a l’empresa 
adjudicatària de la discoteca 
Larida, Adaix de Negocios. 
Segons Camps, aquesta em-
presa va gaudir d’un “tracte 
de favor” en exonerar-la a 
través d’un decret d’alcaldia 
del pagament d’un deute de 
280.000 euros. 
L’actuació va agafar per sor-
presa Àngel Ros, que es tro-
bava de viatge a Ma-
drid. El paer en 
cap va haver de 
tornar d’ur-
gència per 
afrontar la 
situació. En 
declaraci-
ons als mit-
jans, Ros va 
mos t ra r- se 
contundent , 
tot afirmant 

Funcionaris d’Antifrau 
emportant-se documen-
tació de l’Ajuntament.
A sota, Camps i Ros de-
clarant als mitjans des-
prés dels escorcolls.  
Fotos: Imma González / 
Carlos Bonfill
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L’oposició 
denuncia la 
mala imatge 
que dóna la 

ciutat

que es tracta d’una història 
de venjança: “Camps volia, 
amb el seu afany destructiu, 
la fotografia de funcionaris 

requerint informació 
a les dependèn-

cies municipals 
i buscava, 
i segueix 
b u s c a n t , 
la meva 
d e s t r u c -
ció política 
com la seva 

v e n j a n ç a , 
perquè la vaig 

destituir per pèr-

dua de confiança”.  L’alcalde 
va assegurar que no ha fet res 
il·legal i que la col·laboració 
amb la justícia és “total”. En 
relació amb les dietes, Ros 
va assegurar que “sempre he 
compaginat aquells ingressos 
que són legals compaginar, 
dins de la més estricta legali-
tat”. Pel que fa al complex La-
rida, el paer en cap va sortir al 
pas de les acusacions de Mar-
ta Camps sobre els indicis de 
delicte en la condonació del 
deute de la discoteca: “L’any 
passat no hi havia temps per-
què sortís a concurs i es va fer, 

dins del marc legal, una pròr-
roga”. 

Els partits clamen respostes
Davant dels esdeveniments, 
tots els partits polítics van 
empunyar l’espasa de Damo-
cles i van exigir explicacions 
urgents. El candidat per ERC, 
Carles Vega, va exigir a Ros 
que “deixi de fer-se la vícti-
ma” i “carregui amb les con-
seqüències si no s’han utilitzat 
bé els diners públics”. L’alcal-
dable per ICV, Eduard Baches, 
va apuntar que “s’està donant 
la pitjor imatge exterior que 

es pot donar com a ciutat” 
i va demanar una auditoria 
pública. Toni Postius, de CiU, 
també va demanar una comis-
sió extraordinària i va recla-
mar la publicació de les fac-
tures, dietes i complements 
dels regidors de l’equip de 
govern de tot el mandat, així 
com també els certificats d’in-
gressos de l’Ajuntament de 
Lleida del paer en cap. Dolors 
López, la candidata del PP, va 
advertir que el seu partit de-
manarà responsabilitats polí-
tiques si Antifrau troba indicis 
d’irregularitats. 

“Camps 
busca la meva 

destrucció 
política com a 

venjança”
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ECONOMIA

La segona fase de les obres del Museu 
de la Ciència, enllestida al juliol

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Lleida finalment tindrà un Mu-
seu de la Ciència – Museu del 
Clima i del Medi Ambient al 
Turó de Gardeny, després que 
la Paeria hagi reprès les obres 
d’aquest equipament amb 
pressupost municipal. L’Ajun-
tament preveu que estiguin 
enllestides el juliol.
Les obres portaven aturades 
des de feia tres anys i mig com 
a conseqüència de la paralit-
zació del Pla de barris de la 
Generalitat. Les obres consis-
tiran, d’una banda, en l’habi-
litació dels accessos del barri 
de la Mariola i, de l’altra, en 
la construcció de l’Espai Oró, 
un espai museístic d’uns 300 
m2 que acollirà el llegat Oró 
fins ara exposat a l’Auditori 
Enric Granados. L’Ajuntament 
ha adjudicat a les empreses 
Romero Polo i MJ Gruas els 
dos contractes per completar 

aquesta segona fase de les 
obres. Romero Polo s’encar-
regarà de l’edifici per un cost 
total de 215.864 euros i MJ 
Gruas assumirà les dels acces-
sos per 207.757 euros.

Representants de 
la Paeria durant la 
visita a les obres 
del futur espai mu-
seístic
Foto: La Paeria

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana

4·3

DIVENDRES 6 de MARÇ DE 2015 39

SOCIETAT

Investigadors de la 
UdL defensen els
mòbils per fer 
mesuraments forestals

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els smartphones són vàlids 
per a la gestió forestal grà-
cies a les aplicacions que 
permeten fer mesuraments 
d’alçada, estalviant els di-
ners que costen els aparells 
professionals (entre 800 i 
1.800 euros). Aquesta és la 
conclusió de dos professors 
de Dasometria de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginye-
ria Agrària de la Universitat 
de Lleida. Antonio Villasan-
te i Cristina Fernández han 
publicat la seva anàlisi a la 
revista forestal finlandesa 
Silva Fennica, una de les 
més importants d’Europa. 

28·2
SOCIETAT

La targeta Hores 
Blaves permet dotze 
hores d’aparcament 
gratuït a Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Entra en funcionament la 
targeta Hores Blaves de 
l’Ajuntament de Lleida, 
amb la qual es podrà gau-
dir d’aparcament gratuït a 
la ciutat. Podran benefici-
ar-se’n els conductors que 
no hagin comès cap sanció 
municipal de circulació de 
l’1 de desembre al 28 de 
febrer. 
Aquesta targeta, que té un 
cost de 2 euros, dóna dret 
a gaudir de les primeres 
dotze hores i mitja d’apar-
cament gratuït i en total, al 
llarg de l’any, fins a un mà-
xim de cinquanta hores.

SOCIETAT

      Hospitals i Atenció Primària, units en 
la detecció de malalties cardiovasculars

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Sistema Integral de Sa-
lut (SIS) permetrà la col-
laboració entre els dos cen-
tres hospitalaris de Lleida 
(Servei de Nefrologia de 
l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova i el Servei de 
Medicina Interna de l’Hos-
pital Santa Maria) i Atenció 
Primària en la prevenció i 
detecció precoç de les ma-
lalties cardiovasculars. 
Fruit d’aquest treball con-
junt es crea LLEIDA HTA, 
una unitat de referència 
centrada en la hipertensió 
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arterial, un dels factors de risc 
de les malalties cardiovascu-
lars. Aquestes causen un 30% 
de les morts al nostre país, 
sent la primera causa de mort 
i invalidesa als països desen-
volupats. La responsable de 
l’UDETMA, Elvira Fernández, 
va recordar que “aquesta inte-
gració funcional de professio-
nals, que uneixen esforços per 
millorar la qualitat assistencial 
i investigadora, és un exem-
ple pràctic d’integració que 
persegueix el SIS Lleida Piri-
neu. Segons Fernández, sen-
se aquests primers passos del 
SIS no hagués estat possible 
disposar d’aquests referents, 
entre d’altres avenços.

ORTOPEDIA

www.suministrosmedicoslleida.com

Canonge Brugulat, 12 baixos
25003 Lleida

Tel./Fax 973 27 31 74
609 38 25 23

ortopedia@sumell.com



Incryen de Tàrrega
acomiada finalment els 190 
treballadors de la plantilla
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SOCIETAT

Una allau s’emporta 
centenars d’arbres a 
les Valls d’Àneu

 REDACCIÓ
 ESTERRI D’ÀNEU

Una nova allau a les Valls 
d’Àneu (Pallars Sobirà) va 
provocar el passat diumen-
ge danys al Parc Natural de 
l’Alt Pirineu, emportant-se 
un centenar d’arbres.
L’allau es va produir en-
tre Alòs d’Isil i el refugi de 
Fornet, una zona on feia 
molts anys que no n’hi ha-
via. L’acumulació de neu va 
provocar una presa natural 
que va fer pujar el nivell del 
riu Noguera Pallaresa fins a 
quatre metres. 
La força de l’aigua va ser 
tanta que es va emportar 
el pont de fusta que creua 
el riu. 
Segons la direcció del Parc 
Natural, l’allau es va formar 
per causes naturals a con-
seqüència de les últimes 
nevades i les posteriors plu-
ges, que havien estovat la 
neu.

27
 5

del al

L’Ajuntament de Tàrrega i la Generalitat analitzaran la
continuïtat de l’empresa i sol·licitaran inversions al municipi

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

www.7accents.cat

Els treballadors de l’empre-
sa Incryen de Tàrrega, l’anti-
ga Indox, van rebre el passat 
dilluns un burofax del Jutjat 
mercantil número 3 de Barce-
lona en què se’ls comunicava 
la presentació de l’expedient 
d’extinció de contracte de la 
totalitat de la plantilla dels 
centres que té l’empresa a 
Catalunya, concretament a 
Tàrrega, Anglesola i Sant Just 

Desvern. El comitè d’empresa 
considera que aquest expedi-
ent afectarà fins a 190 perso-
nes i que suposa un “cop dur” 
per als treballadors, que esta-
ven en un ERO des del passat 
mes de novembre. Els afectats 
pel tancament de la fàbrica a 
Tàrrega podrien suposar fins 
al 20% de la població activa 
de la localitat.
Durant les dues properes 
setmanes es formarà una co-
missió negociadora formada 
per l’administració concursal, 
l’empresa, la magistratura i 

Incryen es trobava immersa en un ERO des de novembre. Foto: Arxiu

el comitè d’empresa i es co-
municarà de forma individual 
a tots els treballadors el seu 
acomiadament.
L’Ajuntament de Tàrrega ha 
comunicat que està concer-
tant un calendari de reunions 
amb representants del Go-
vern de la Generalitat per ana-
litzar la possible continuïtat de 
l’empresa. En aquest sentit, 
l’alcaldessa Rosa Maria Pere-
lló i el conseller d’Empresa i 
Ocupació, Felip Puig, es reu-
niran properament per tractar 
la continuïtat de l’empresa.

SOCIETAT

Enxampen dos 
homes amb 104.000 
euros d’Andorra

 REDACCIÓ
 RIBERA D’URGELLET

La Guàrdia Civil va inter-
ceptar 104.095 euros pro-
vinents d’Andorra a dos 
homes de Múrcia que in-
tentaven passar les divises 
ocultes entre l’equipatge. 
És l’actuació de blanqueig 
més important del 2015.

CULTURA

La Passió de Cervera estrena etapa 
amb Jordi Puntí com a nou director

 REDACCIÓ
 CERVERA

www.7accents.cat

La Passió de Cervera ha obert 
la temporada de representa-
ció de l’espectacle sobre la 
vida i mort de Jesucrist, amb 
l’estrena d’un nou cicle co-
incidint amb els 75 anys de 
l’actual text. De fet, a partir 
d’aquest any s’han eliminat 
les representacions en caste-
llà i es passa de sis a set ses-

sions, totes en català. A més, 
també hi ha un nou director 
artístic, l’exmembre de Jo-
glars Jordi Puntí, qui té com 
a objectiu millorar la interpre-
tació i humanitzar alguns dels 
personatges principals. Cal 
assenyalar que més de 300 
actors donen vida als pastors 
de la Judea, els sacerdots 
fariseus i els soldats romans. 
L’organització espera que el 
nombre d’espectadors superi 
els 6.000 visitants.

ECONOMIA

Gas Natural subministrarà a set
noves poblacions de la demarcació 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Gas Natural Fenosa invertirà 
12,6 milions d’euros durant 
el 2015 a les comarques de 
Lleida, un 80% més que l’any 
passat, segons va explicar 
el delegat a Lleida, Roberto 
Díaz, i el delegat de Noves 
Poblacions i Infraestructures 
de Lleida, Juli Laplana. La 
companyia preveu fer arribar 

el gas a set nous municipis: 
Aitona, Arbeca, Bossòst, Or-
ganyà, Ponts, Seròs i Vilanova 
de la Barca. La inversió per-
metrà incorporar 4.121 nous 
punts de subministrament. 
Del total de la inversió previs-
ta, la major part es destinarà 
a l’ampliació de la xarxa de 
distribució, amb la construc-
ció de disset nous quilòme-
tres, mentre que la resta s’in-
vertirà en la renovació de la 
xarxa actual.

4·31·32·3
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CULTURA

ICV denuncia 
l’abandó de l’art 
rupestre del Cogul

 REDACCIÓ
 EL COGUL

www.7accents.cat

ICV va denunciar el passat 
dimarts l’estat de semia-
bandonament del conjunt 
d’art rupestre del Cogul i 
del Centre d’Interpretació 
(CIAR), que es troba aturat 
des del 2010, després que 
les administracions hi des-
tinessin prop d’1.600.000 
euros, procedents del Go-
vern central, la Generali-
tat, la Diputació de Lleida, 
el Consell Comarcal de les 
Garrigues i l’Ajuntament 
del Cogul. 
Segons ICV, aquest fons va 
permetre la compra i habili-
tació dels terrenys pròxims 
a la Roca i el desviament de 
l’antiga carretera, així com 
la construcció del Centre 
d’Interpretació i d’una zona 
de pàrquing, a més de la 
neteja del conjunt rupestre, 
“unes infraestructures que 
cinc anys després resten en 
un abandonament instituci-
onal”, va apuntar la diputa-
da  Sara Vilà. 
La formació exigeix “que 
el Govern destini el pres-
supost corresponent per 
executar el projecte muse-
ogràfic, que promogui un 
concurs públic per dinamit-
zar-lo, amb la contractació 
de dues persones i que di-
fongui el CIAR d’acord amb 
el seu valor com a referent 
del patrimoni català”.
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L’Actel Força 
Lleida sorprèn el 
Planasa Navarra
Els lleidatans guanyen el que era líder

 REDACCIÓ
 PAMPLONA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida va gua-
nyar a casa el Planasa Navar-
ra, que va arribar al partit com 
a líder de la LEB Or, per 51 a 
54. La gran defensa dels llei-
datans va ser la gran clau, ja 
que els llançadors no van de-
mostrar gaire punteria. 
Els locals van començar lleu-
gerament millor, però ben avi-
at l’Actel Força Lleida acon-
seguia remuntar la situació. 
La defensa lleidatana estava 
esplèndida i en atac les pene-
tracions de Sevillano i Simeón 
feien molt mal al Navarra. Al 
final del primer quart es va ar-
ribar amb un resultat de 13 a 
20. En el segon quart, els dos 
conjunts van tenir dificultats 
per sumar. Avançats els mi-
nuts, el xoc es va igua-
lar i es va produir 
un intercanvi de 
cistelles, fet 
que va pro-
vocar que a 
la mitja part 
s ’ a r r i b e s 
amb l’empat 
a 31.
En tornar de 
vestidors, els 
visitants van sortir 

molt endollats i van aconse-
guir un parcial de 0-12. Mal-
grat tot, a falta dels últims deu 

minuts, el resultat 
tornava a ajus-

tar-se (41-43). 
El Planasa 
Navarra va 
materialit-
zar la re-
muntada 
tan bon 
punt va 

c o m e n ç a r 
l’últim perí-

ode, però Fa-

El jugador de 
l’Actel Força Llei-
da Javi Múgica, 
durant un partit 
disputat aquesta 
temporada pel 
conjunt lleidatà 
al pavelló lleidatà 
Barris Nord.
Foto: Arxiu

kuade va aconseguir capgirar 
el marcador immediatament i 
els lleidatans no van tornar a 
deixar que es girés.

El Lleida Esportiu 
cau per la mínima 
al camp del Nàstic 
de Tarragona

 REDACCIÓ
 TARRAGONA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu va per-
dre per la mínima al camp 
del Gimnàstic de Tarrago-
na (1-0) en un partit igualat 
que es va decidir a favor 
dels granes en una acció 
a pilota aturada abans 
d’arribar al descans. Així 
doncs, malgrat el suport 
incondicional de la Marea 
Blava, formada per un mi-
ler d’aficionats que s’han 
fet sentir amb força des 
de la graderia preferent 
superior del Nou Estadi, 
l’equip de la Terra Ferma 
no va aconseguir assaltar 
el lideratge.
Tot i així, els ilerdencs ja 
pensen en el proper rival 
la UE Sant Andreu, el qual 
visitarà el Camp d’Esports 
el diumenge dia 8 a les 
17.00 hores. Mostra d’això 
és que la plantilla és op-
timista a l’hora de parlar 
d’assolir la primera posició 
de la classificació, ja que, 
tal com va dir el porter Pau 
Torres l’endemà del partit 
contra el Nàstic, “encara 
queden onze finals”.
Per tant, confiança màxi-
ma per superar amb èxit 
tots els enfrontaments que 
queden fins al final de la 
present temporada per tal 
d’aconseguir assolir l’ob-
jectiu de l’ascens de cate-
goria.

Els ilerdencs 
van jugar un 
partit igualat 

fins l’últim 
moment

HOQUEI

L’ICG Software 
Lleida, obligat 
a sumar punts

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida tor-
na a l’OK Lliga el proper 
dimarts dia 10 a les 21.00 
hores a l’Onze de Setem-
bre contra un dels con-
junts forts, el Reus Depor-
tiu. En un dia i en un horari 
molt poc habitual per als 
lleidatans, els homes d’Al-
bert Folguera intentaran 
superar amb èxit una nova 
prova de foc. Els ilerdencs 
gairebé estan obligats a 
sumar. Cal recordar que 
estan immersos en ple 
“Tourmalet” i que en el 
primer partit d’aquest 
tram de la competició, 
contra el FC Barcelona, 
van perdre per 5-3. A més, 
els de la Terra Ferma estan 
a només quatre punts del 
C.H. Mataró, que està en 
la posició 14 i, per tant, 
han de començar a sumar 
per oblidar les errades co-
meses.
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El Bike Trial Parc 
de Lleida comença a 
pedalejar amb força

1·3

Uns 75 pilots van gaudir de la instal·lació
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Bike Trial Parc de Lleida va 
començar a pedalejar amb un 
gran èxit. Pilots d’elit mun·
dial van estrenar les instal·
lacions, les úniques que hi ha 
a la demarcació de Lleida per 
practicar aquesta modalitat 
esportiva. El parc va registrar 
una gran afluència de públic, 
expectant per veure les habili·
tats dels participants sobre les 
seves bicicletes. 
El protagonista de la jorna·
da va ser el campió del món, 
Abel Mustieles, que actual·
ment és el màxim exponent 
d’aquest esport. A més, cal 
destacar que uns 75 pilots, 
locals i procedents de Barce·
lona, Girona, Aragó, València 
o Andorra, entre d’altres, van 
participar en les exhibicions. 
Noms com Sergi Llon·
gueras, Joan Fi·
gueras, Oriol 
Roca, Angel 
Batlle, Josep 
Vilalta, Maro 
Valls, Nacho 
Forton i Di·
ego Navarro 
van fer gala 
de les seves 
perícies i van 

demostrar destresa superant 
els obstacles de dimensions i 

materials diferents.
Com a curiositat 

de la cita, el 
tinent d’al·
calde Fèlix 
L a r r o s a  
va com·
provar en 
p r i m e r a 

persona les 
habilitats de 

Mustieles. Es·

Abel Mustieles 
passa per sobre 
del tinent d’alcal-
de Fèlix Larrosa, 
durant una de les 
exhibicions a la 
inauguració del 
Bike Trial Parc.
Foto: Ajuntament 
de Lleida

tirat a terra, Larrosa va veure 
com l’aragonès passava per 
sobre seu amb la seva bicicle·
ta amb un gran domini.

BÀSQUET

El Flor de Vimbodí 
Pardinyes,  immers 
en el bon camí

 REDACCIÓ
 CORNELLÀ

www.7accents.cat

El Flor de Vimbodí Pardi·
nyes va guanyar a la pista 
d’un rival directe com és el 
CB Cornella, per 77·79, en 
un partit emocionant que 
no es va decidir fins als úl·
tims segons.
Durant tot l’enfrontament, 
els aficionats presentes en 
el pavelló van veure un 
partit igualat. D’aquesta 
manera, els ilerdencs van 
encadenar la segona vic·
tòria consecutiva i aquesta 
setmana té opció de su·
mar la tercera davant un 
altre rival directe com és el 
CB Castelldefels.
En aquest sentit, els llei·
datans tornaran a jugar al 
Barris Nord, el dissabte 
dia 7 de març, a partir de 
les 20.30 hores. L’objectiu 
està clar, aconseguir un 
nou triomf i fer que el pa·
velló ilerdenc es convertei·
xi en un fortí.

28·2

FUTBOL

Uns 200 nens es donen cita 
a la trobada de l’AEE Terraferma

 REDACCIÓ
 ALPICAT

www.7accents.cat

La temporada de tornejos 
futbolístics es va obrir el diu·
menge a les instal·lacions 
esportives del col·legi Terra·
ferma. No va ser una compe·
tició típica amb eliminatòri·
es, sinó una trobada familiar 
en la qual quinze equips de 

categoria baby, formats per 
nens i nenes de 4 i 5 anys, 
van disputar un seguit de 
partits que van fer les delí·
cies dels pares assistents. 
En total van ser aproxima·
dament uns 200 esportistes. 
Cal destacar l’èxit d’aquesta 
cita i, per tant, l’esdeveni·
ment es repetirà any rere 
any. Així doncs, tothom es·
pera noves edicions.
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El parc és 
únic a la 

demarcació 
per la pràctica 
del Bike Trial

POLIESPORTIU

Segura, representat 
territorial de 
l’Esport a Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA
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Joan Segura va ser nome·
nat nou representant terri·
torial de l’Esport a Lleida, 
en substitució de Josep 
Ramon Solsona, que va 
exercir les funcions de la 
Secretaria General de l’Es·
port a la demarcació en els 
darrers dos anys.

2·3

ATLETISME

Antoni Carulla i 
Rosamari Carulla 
triomfen a Utxesa

 REDACCIÓ
 TORRES DE SEGRE
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La Lliga Ponent va obrir un 
mes de març ple d’activi·
tat, en què es disputaran 
cinc curses puntuables, i 
ho va fer amb una matinal 
magnífica d’atletisme que 
va aplegar més de 400 
esportistes en la segona 
edició de la Volta al Pantà 
d’Utxesa. Antoni Carulla 
(Runner’s Balaguer) i Ro·
samari Carulla (La Guineu) 
van ser els guanyadors 
de la prova llarga, de 10 
quilòmetres, mentre que 
Marc Aranda (Esbufecs) i 
Juani Martínez (Lleida UA) 
es van imposar a la curta.

1·3
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El pilot d’Oliana Isidre Esteve 
tornarà al Dakar l’any 2017

Isidre Esteve (esquerra).

 REDACCIÓ
 BARCELONA
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El pilot d’Oliana Isidre Esteve 
va anunciar la seva intenció 
de competir en el Dakar, en·
cara que ho farà en l’edició de 
2017. “Prefereixo provar el 
cotxe bé abans de llançar·me 
a fer el Dakar. Per això, el 
meu objectiu és competir en 
2017”, va explicar en la cor·

responent roda de premsa 
l’ilerdenc. En aquest sentit, 
es va mostrar ambiciós en dir 
que “no vull anar al Dakar a 
estar en el núvol de pols amb 
els últims. Vull anar a ser com·
petitiu”. Cal recordar que el 
lleidatà va participar en vuit 
edicions en dues rodes amb 
KTM, abans de patir l’acci·
dent a la Baja Almanzora del 
2007, que li va suposar una 
reducció de mobilitat. 



Llegendes
del futbol

L’irlandès que 
va salvar el Barça

 ANTONIO MEGÍAS
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El British Home Champions-
hip és el torneig de seleccions 
més antic del món. Hi partici-
paven les quatre nacions del 
Regne Unit: Anglaterra, Escò-
cia, Gal·les i Irlanda del Nord 
(Irlanda unificada fins al 1921) 
i va jugar-se des del 1884 fins 
al 1984. En l’edició de 1914, 
l’última abans de l’esclat de la 
Gran Guerra, el partit decisiu 
el disputaven Irlanda i Escò-
cia. Irlanda, que no havia gua-
nyat mai el títol, jugava amb 
un menys per la lesió d’un 
jugador (llavors no es perme-
tien els canvis) quan en una 
acció fortuïta, el seu mig cen-
tre va trencar-se un braç. No 
va haver-hi manera de treure’l 
del camp, no volia deixar el 
seu equip amb nou així que 
va suportar el dolor, l’hi van 
fixar com van poder i va man-
tenir-se en peu fins al xiulet 
final, col·laborant de manera 
decisiva a assolir l’empat que 
donava el triomf a Irlanda.
Patrick O’Connell, nascut a 
County Westmeath (Irlanda) 
el 1887, va ser un bon jugador 
i un magnífic entrenador, un 
heroi que va tenir una vida in-
creïble, molt pròpia d’aquella 
tumultuosa època que va ser 
la primera meitat del segle XX 
a Europa, un home que va ser 
adorat en el seu temps però 
que també va ser oblidat, fins 
al punt que va morir en la in-
digència i fins i tot no se sabia 
on estava enterrat. 
O’Connell era un mig centre 
infranquejable i, a més, tenia 
un toc de pilota que li per-
metia iniciar les jugades amb 
molta qualitat, era el pulmó 

de l’equip. Va començar de 
jove al Liffey Wanderers i va 
passar per alguns equips fins 
que el 1914, després del par-
tit amb el braç trencat, va fit-
xar pel Manchester United. 
Allà, sent capità, va viure un 
altre moment històric al 1915. 
El temps ha passat, cent anys, 
i el context en què es va pro-
duir suavitzen la polèmica, 
però el 2 d’abril alguns juga-
dors del Liverpool i l’United 
van pactar un 2-0 per als de 
Manchester, resultat que es 
pagava molt bé en les apos-
tes. Creien, amb raó, que la 
guerra paralitzaria el futbol 
i que els seus ingressos es 
veurien reduïts a zero i, en fi, 
ho van fer. Mai es va saber si 
O’Connell estava implicat (ell 
no va ser sancionat com al-
tres) però sí que amb 2-0 al 
marcador va fallar un penal 
per molts metres. Després 
d’aquell famós Fi-
xed Game va 
seguir ju-
gant i no 
va reti-
r a r - s e 
fins al 
1 9 2 2 , 
però la 
guer ra 
p r i m e r 
i el seu 
declivi físic 
després van fer 
que disputés 
pocs partits 
i sempre en 
equips hu-
mils.
Aquell 1922, 
alguna cosa, 
diuen que 
l’amor, va canvi-
ar en la seva vida. 

El fet és que va deixar la seva 
familia a Anglaterra i va mar-
xar a Espanya, on va desenvo-
lupar una carrera com a 
entrenador ple-
na d’èxits. Al 
Racing de 
Santander 
va gua-
nyar, en 
lluita amb 
altres nou 
e q u i p s , 
una plaça a 
la primera Lliga 
de la història. El 1929 
va anar a l’Oviedo; allà va fer 
debutar el mític Lángara i va 
assentar les bases del gran 
equip asturià de mitjans dels 
trenta, però va ser al Betis on 
va assolir una fita que potser 
no es torni a repetir mai. Sota 
les seves ordres, el modest 
equip de Sevilla va guanyar 
la temporada 1934-35 l’única 

Lliga que té a les seves vi-
trines. Aquesta trajec-

tòria va fer que el 
FC Barcelona el 

contractés. Des-
prés d’una tem-
porada en què 
va arribar a la 
final de Copa, 
va anar de va-

cances a Angla-
terra i llavors va 
esclatar la Guerra 

Civil. El Barça li 
va enviar una 
carta dient 
que entenia 
que no vol-
gués tor-
nar, però, 
donant la 

sorpresa, va 
contestar que 

pensava res-

pectar el seu contracte, mal-
grat que el president blau-
grana, Josep Sunyol, havia 
estat afusellat. El 1937 ja no 
va haver-hi Lliga espanyola, 
però a la zona republicana va 
organitzar-se la Lliga mediter-
rània, que va guanyar el Barça 
d’O’Connell. Les tropes fran-
quistes, però, s’apropaven a 
llevant i l’equip va haver de 
prendre una dràstica deci-
sió. L’irlandès va liderar una 
gira per Mèxic i Estats Units 
per la qual van ingressar uns 
15.000 dòlars. De la gira van 
tornar a Barcelona només 
quatre dels vint jugadors, els 
altres van quedar-se exiliats 
a Mèxic o França. Els diners 
van ser guardats per Calvet i 
O’Connell en un banc fins que 
va acabar la guerra, i pot dir-
se que això va salvar el Barça 
de la fallida i li va permetre el 
creixement dels anys quaran-
ta i cinquanta.
Després de la guerra, no va 
completar la temporada 39-
40 i va dimitir per tornar a 
Andalusia, al Betis i al Sevilla, 
on era conegut com Don Pa-
tricio. Inexplicablement, quan 
va retirar-se de les banquetes 
el 1949, la seva vida va co-
mençar un vertiginós descens 
als inferns fins que el 1959 va 
aparèixer mort a Londres.

: 1905_ Comença 
la seva carrera al 
Liffey Wanderers.
: 1914_ Guanya 
la British Home 
amb Irlanda i fitxa 
pel Manchester 
United.
: 1915_ És prota-
gonista del cèle-
bre Fixed Game.
: 1922_ Marxa a 
Espanya i inicia la 
seva trajectòria 
com a tècnic.
: 1935_ Guanya la 
Lliga amb el Betis, 
única de la seva 
història.
: 1936_ Fitxa pel 
Barça i serà l’en-
trenador al llarg 
de la Guerra Civil.

Després 
d’una exitosa 

carrera, va 
morir en la 
indigència
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Va liderar la 
gira mexicana 

del Barça 
durant la 

Guerra Civil

Patrick 
O’Connell

TRAJECTÒRIA
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LA PAERIA COMENÇA A 
REGALAR 12 HORES DE 
ZONA BLAVA ALS BONS 
CONDUCTORS

Si vaig a buscar la targeta 
i els dic que no els penso 
votar, me la donaran igual-
ment?
Oscar Chimeno

Ja era hora. Perquè tot Lleida 
ja és zona blava gairebé. Al 
final haurem d’aparcar a les 
afores.
David Vallès

EL JUTGE VIDAL 
VALORA DIVERSES 

OFERTES POLÍTIQUES 

No seria millor quedar-se al 
marge dels partits? Un jutge 
transversal no seria millor?
Axel Prats

Sería un buen político y 
diversos cargos le vienen 
bien, oficina para combatir la 
corrupción, justicia, en fin, yo 
tengo una fe ciega en este 
hombre.
Antonio Momplet

LES ESCOLES 
PÚBLIQUES 
PRESSIONEN PER FER 
JORNADA INTENSIVA

Sí, home... I els pares a fer 
invents per compaginar 
l’horari familiar amb el 
laboral... Ja en tenim 
prou amb les vacances 
de Nadal, Setmana 
Santa, dies de lliure 
elecció i els casi tres 
mesos d’estiu.
Xavi Vall

Mentre no es canviï l’horari 
dels pares això és un sense 
sentit que aboca a més des-
igualtats socials.
Elisabet Padrós

FRANÇA, CONDEMNA-
DA PER NO PROHIBIR 
QUE ELS PARES PEGUIN 
ALS SEUS FILLS
 
Que deixin de legislar 
tonteries i parin les 
guerres i donin 
menjar a tants 
desnodrits, 
per 

favor, quantes tonteries 
s’arriben a tractar per justifi-
car uns sous que ni es merei-
xen. Un castanyot quan toca 
i sense passar-se ni aferrissar-
se és ben educatiu. 
Què volem criar, persones 
sense límits, societats 
on tot s’hi 
val i 

apa ja ho arreglarem quan 
no tingui solució? Perquè 
ningú condemna la violència 
d’alguns governs cap els 
seus ciutadans? Vegeu sinó 
la “llei mordassa”. 
Josep Serra

ANTICORRUPCIÓ I 
ANTIFRAU 
ESCORCOLLEN LA 
PAERIA

Que Ros digui q 
@CampsMarta busca una 
foto... Que ho digui ell! 
S’agraeix toc d’humor 
mentre esperem resultats de 
l’escorcoll a la #Paeria
@lukanora

Ha fet més mal a Ros Marta 
Camps que tota l’oposició a 
Lleida durant 20 anys... 
@ilergeta28

Encara no he vist a cap partit 
donant les gràcies a Marta 
Camps i Àngel Ros. Seria de 
justícia #CampanyaGratis 
#Lleida.
@velasc_alberto

LA PAERIA REGALA 12 
HORES DE ZONA BLAVA 

Molta web 2.0 i molta man-
danga, però per aconseguir 
la targeta Hores Blaves cal 

anar a fer 
el tràmit 
presencial-
ment... ho-
rari incom-
patible. 
@Ferran-
Montardit

COMUNI-
CACIONS

La població 
de #Baiasca 
del Pirineu 
incomunicada 
i lo #MWC15  
parla de 5G? 
Ens hem de fer 
mirar aquestes 
petites 
diferències.
@losbox  

TRANSPARÈNCIA
A L’AJUNTAMENT

La @paerialleida és tan 
transparent, que des de la 
plaça de l’Ajuntament se 
veuen los Campos. 
@JordiGuardiolaF 

EL CATALÀ ALS JUTJATS

I ja van 2 notícies sobre 
impossibilitat de parlar català 
en jutjats de Catalunya. Què 
més necessiteu alguns per 
obrir els ulls? Una hòstia?
@Marta_catalonia

amaynovi

onatime7

dolorsfernandez

ricardborges

fedeguitar14

montsebetriu

lluistarrega

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

Serp coral

Ós rentadorGranota
d’ulls 
vermells

1.  La fura és un animal molt 
apte per a alguns tipus de 
persones, ja que acostuma a 
passar una mitjana de quinze 
hores al dia dormint. Però cal 
extremar les cures en molts 
aspectes.

2. Pel que fa a bellesa i com-
portament curiós, el camaleó 
és un dels animals més sin-
gulars i cridaners que podem 
trobar.  

3. La piranya és una de les es-
pècies més temudes, respec-
tades, admirades i mitificades 
per totes les llegendes que 
envolten aquest peix carnívor. 

4. El porc vietnamita és sum-
mament intel·ligent, molt més 
del que puguem creure. Per 
això, s’ha de ser rigorós en 
l’ensenyament.

5. Un dels amfibis més cridaners i al seu torn 
un animal necessitat de moltes cures espe-
cífiques és la granota d’ulls vermells, la qual 
s’ha guanyat molts seguidors.

6. Els óssos rentadors són molt bonics i 
cridaners, però també són animals silvestres 
i amb els seus propis costums. Per tant, s’ha 
de tenir molt de compte amb ells.

7. L’adquisició d’una coral és perillósa, ja 
que la seva mossegada pot ser letal. Per 
aquesta raó, la falsa coral (una variant molt 
semblant) s’ha convertit cada cop més po-
pular entre els que volen tenir una serp.

destaquem 
per la seva peculiaritat 7 animals 
exòtics que podries tenir com 
a mascota, sempre que estiguis 
preparat psicòlogicament i no et 
facin por.
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Camaleó

Piranya

Porc vietnamita



Una allau es produeix quan 
s’exerceix pressió sobre el 

mantell de neu superior 
de la muntanya, sobretot 
en els moments en què 
s’ha produït una nevada 

recentment i la neu no 
s’ha solidificat.

? Per què 
acostuma a 
fer més fred 
a les altures??

L’explicació té el nom de gradient vertical de la 
temperatura. La superfície terrestre actua com un 
focus de calor que desprèn el que ha rebut per la 
radiació solar i ho transmet a la capa d’aire més 
propera a ella. D’aquesta manera, com més lluny 
estigui una capa d’aire de la superfície, més freda 
estarà. Tot i així, a vegades es produeix un feno-
men anomenat inversió tèrmica.
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els 7
perquès ?

Per què la roba d’home i de dona 
es botona en el sentit contrari??

L’origen 
que els 
botons de 
les camises, 
bates o jaquetes 
dels homes estiguin cosits al 
costat dret i la roba femenina 
a l’esquerra es pot trobar en 

dues explicacions. La 
primera, quan l’ús 

dels botons es va 
començar a ge-
neralitzar, al llarg 
del segle XIII, la 
vestimenta de 
l’home incloïa 

l’espasa com ac-
cessori fonamen-

tal. L’espasa sempre 
es ficava al costat es-

querre, a no ser que l’amo 
fos esquerrà. Per aquesta raó, 
per desfer-se de la roba que 
podia cobrir-la, va ser precís 

cosir els botons en el costat 
dret, de forma que pogués 
desencordar-se amb la mà es-
querra al mateix temps que la 
dreta agafava l’arma.
La segona explicació diu que 
pot ser un distintiu sexual, en 
aquest cas femení i que està 
relacionat amb la lactància. 
Ja que el nen es podia portar 
en el braç esquerre, els bo-
tons de les peces femenines 
es van començar a cosir en el 
costat esquerre per facilitar el 
fet de desencordar-se amb la 
mà dreta.

Per què va ser tan important el 
pintor lleidatà Jaume Morera??

J a u m e 
M o r e r a 
i Galícia 
( L l e i d a , 
1854-Ma-
drid 1927) 
va practicar 
la pintura de 
paisatge. Ger-
mà del polític i po-
eta Magín Morera, va 
estudiar pintura de paisatge 
en la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando de 
Madrid, amb Carlos de Haes. 
En 1874 va marxar com a pin-
tor de paisatge en la primera 
promoció en l’Acadèmia d’Es-

p a n y a 
a Roma, al 

costat de Fran-
cisco Pradilla, Casto Plasencia 
i Alejandro Ferrant. Allí pinta-
ria paisatges italians dins de 
les normes de l’academicis-
me classicista. Al seu retorn 
a Espanya, en 1877, va tornar 

temporalment a la seva ciutat 
natal, amb la qual mantindria 
relació al llarg de tota la seva 
vida creant, en 1917, el Mu-
seu d’Art Modern de Lleida, 
principalment amb obres del 
seu mestre. Va ser tal la seva 
contribució a aquest museu 
que finalment es denomina 
Museu d’Art Jaume Morera. 
Es va instal·lar a Madrid, des 
d’on va viatjar a Holanda, Bèl-
gica i França, seguint al seu 
mestre. D’aquestes estades 
és el quadre Orillas del Waht 
(Holanda), que va presentar a 
l’Exposició Nacional de Belles 
arts (Espanya) de 1878 i Playa 
de Normandía, amb la qual va 
obtenir medalla en l’exposició 
de l’any 1892. Representa un 
corrent paisatgista partidària 
de l’experiència directa del 
 natural i atreta pels paisatges 
nòrdics.

Per què les aranyes 
no queden atrapades 
en la seva xarxa??

Les ara-
nyes són 
conscients que no totes 
les parts de la tela són en-
ganxoses. Mentre que els fils 
col·locats en espiral estan ela-

borats amb un tipus de seda 
enganxosa, els radials que 
parteixen del centre als ex-
trems manquen d’adhesiu i 
per aquests fils és per on es 
mouen les aranyes. A més, 
l’àrea de contacte de les se-
ves potes és molt petita i en 
cas d’error la goma d’engan-
xar no les atrapa amb la ma-
teixa força. També tenen una 
glàndula que els permet de-
tectar la composició del fil.

Per què cada cop 
hi ha un nombre 
major d’al·lèrgies??

Totes les respostes són una 
hipòtesi i la que més força té 
apunta que l’actual augment 
de les al·lèrgies i de les ma-
lalties autoimmunes es deu al 
fet que el nostre estil de vida 
sobreprotegit i saludable és 
extrem. En aquest sentit, com 
que creixem sense entrar gai-
re en contacte amb la brutícia 

ni amb els bacteris normals 
de l’ambient, el nostre sis-
tema immunitari no arriba a 
desenvolupar-se plenament 
i això provoca una resposta 
desproporcionada de les nos-
tres defenses contra irritants 
menor o potencialment inno-
cus, com per exemple podria 
ser el pol·len.

Per què la gana 
augmenta la 
nostra capacitat 
d’atenció??

Quan tenim gana s’activen en el nostre cos una 
sèrie de processos necessaris per a la consecu-
ció d’aliments, com el sistema dopaminèrgic, que 
dóna al sistema nerviós central la major claredat de 
pensament i de percepció del medi i augmenta la 
neuroactivitat. D’aquesta manera, la gana provoca 
una reacció similar a la que podria resultar d’una 
estimulació per drogues.

Per què 
es produeixen 
allaus a les 
muntanyes?
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¡El Vertice está de celebración, 
Jorge cumple años!

El monrealero más divertido del planeta, Jorge, está de cum-
pleaños y por eso todos los integrantes del Vertice vamos a 
celebrarlo com se merece el afitrión, por todo lo alto. 

7·3
dissabte

¡Muchas felicidades, Alberti-
to! ¡Pasa un gran día!
¡¡Muchas felicidades, gordo!! Qué pases un gran día y, aunque 
te veamos poco el pelo, sabemos que sigues sano y salvo. ¡Un 
besito de todos, pero sobretodo de la Tetes!

6·3
divendres

“Anys i anys, per molts anys, 
l’Èric celebra anys”

Aquest nen tan guapo fa 7 anys i, clar, la seva família i els seus 
amics el volen felicitar. Tot i que ja ho ha celebrat, segur que li 
espera un cap de setmana fantàstic jugant amb els regals. 

4·3
dimecres

Moltes felicitats pel teu 70 aniversari de part de 
tota la família!!
Els teus fills i néts et volem felicitar pel teu aniversari i també ens anticipem a desitjar-te un feliç 
Dia del pare. Esperem que t’agradi i que a partir d’ara ens enviïs molts WhatsApps!!
T’estimem (Ana, Jose, Esther, Ma Mar, Albert, Noemí, Rubén, Joel, Ada, Genís i Mireya).

Moltíssimes felicitats, súper mami!! Els anys et 
senten fantàsticament bé!

Més coneguda per protagonitzar la secció “No penso igual que tu, amor meu” de 7accents, la 
Ceci és una fantàstica mare i periodista. Tot l’equip et desitja un feliç aniversari i que sàpigues 
que tots restem a l’espera de la sorpresa que t’ha preparat l’Alfonso.

6·3
divendres

9·3
dilluns
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L’espectacular canvi de ‘look’ de Conchita Wurst
La cantant que va guanyar el festival Eurovi-
sión l’any passat ha sorprès amb la seva nova 
imatge. Ara la cantant porta el cabell ros platí 

i s’ha tret la barba, el seu major identificador. 
Tot i el nou estilisme, sembla que Wurst torna-
rà a la seva imatge habitual. 

2·3
dilluns

Pastora Soler, 
embarassada del 
seu primer fill
La cantant Pastora Soler ha anunciat en una en-
trevista que està embarassada de tres mesos. 
El nadó serà el primer per la sevillana i el seu 
home, el coreògraf i director Francis Viñolo.

4·3
dimecres

Britney Spears perd 
les extensions 
sobre l’escenari
El passat cap de setmana, Britney Spears va 
perdre les seves extensions de cabell mentre 
cantava “Piece of me” sobre l’escenari. Tot i la 
vergonya, la diva va continuar cantant.

4·3
dimecres

Cristina Pedroche apareix 
amb el vestit blau i negre que 
causa furor a les xarxes socials
La presentadora va voler analitzar amb l’audiència de quin co-
lor és en realitat la peça de la qual tothom ha parlat en els úl-
tims dies. Per aquest motiu, va aparèixer amb ell, revelant totes 
les incògnites que han aparegut per Internet. 

3·3
dimarts
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XVII Fira Natura 
a Fira de Lleida
LLOC: Fira de Lleida
HORA: 10.00
Torna Fira Natura amb una 
edició més plena de nous 
expositors i noves activitats 
relacionades amb la fruita i la 
verdura ecològica i tot el que 
envolta al medi ambient. La 
Fira tindrà lloc del 6 al 8 de 
març.

Art i gènere de la 
9a Biennal Lean-
dre Cristòfol 
LLOC: Centre d’Art la Panera
HORA: 18.00 h
Presentació de dones artistes 
de la 9a Biennal Leandre Cris-
tòfol, amb motiu del Dia de la 
Dona. Entrada lliure.

Taller polític. La 
lluita local pels 
drets de les dones
LLOC: Seu del PSC Lleida
HORA: 19.00 h
Amb motiu del Dia de la 
Dona, el PSC ha preparat un 
taller polític per defensar els 
drets de les dones, que enca-
ra continuen sent vulnerables 
a la societat. Entrada lliure.

Taula rodona: 
Les inquietuds 
de les dones al 

segle XXI
LLOC: Seu d’Unió Democràti-
ca de Catalunya
HORA: 20.00 h
Amb motiu del Dia de la 
Dona, Unió Democràtica ha 
organitzat una taula rodona 
per parlar de les inquietuds 
que encara persegueixen a 
les dones. Entrada lliure.

Flamenc a la 
guitarra i al piano
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 20.30 h
Amb Manuel Romero Iglesias 
a la guitarra i Amparo Piñol 
al piano. Concert de flamenc 
repassant diferents pals amb 
piano sol i també combinant 
la guitarra i el piano. Ampa-
ro Piñol ha realitzat diferents 
versions però sempre dins 
dels canons del flamenc.

Concert d’AnNe 
en acústic
LLOC: Orfeó Lleidatà
HORA: 21.00 h
Música en directe i en acústic 
amb la banda AnNe, forma-
da per Anna Borrego i Pedro 
Pardo. L’actuació comptarà 
amb servei de gastrobar.

Enric Montefus-
co, en concert

LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Prenent com a punt de parti-
da les cançons del darrer disc 
dels barcelonins Standstill, 
Dentro de la luz, el seu com-
positor principal i cantant, 
Enric Montefusco, proposa 
una visió més íntima de Cénit, 
l’espectacle de so i llums que 
el grup vestia en directe.

dis
sabte
7

Taller Preparem 
el nostre planter

LLOC: Consultar Ecoactivitats
HORA: 09.00 h
Taller per aprendre a preparar 
la taula de planter, conèixer 
el calendari de sembres, així 
com els materials i les condi-
cions necessàries per poder 
cultivar les hortalisses. Preu: 
10 €. Places limitades. Cal ins-
cripció prèvia.

Tallers teatrals 
amb l’espectador
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORA: 10.00 h
Els Tallers amb l’Espectador 
són trobades d’espectadors 
inquiets que serveixen als 
actors per acostar-se als llen-
guatges artístics contempo-

ranis. Amb aquests tallers, 
conduïts per Jaume Belló, 
s’ofereixen eines i recursos 
per llegir aquestes peces i 
conèixer els universos dels 
creadors que després es po-
dran veure al teatre. Inscrip-
ció gratuïta.

Flea Market 
Lleida
LLOC: Plaça del Dipòsit
HORA: 11.00 h
Torna el mercat vintage de 
segona mà al Centre Històric. 
A banda de trobar productes 
i roba de tot tipus, s’organit-
zaran activitats per a tots els 
públics. 

‘Masterclass’ de 
Zumba i berenar
LLOC: Centre Cívic de Suchs
HORA: 17.00 h
Xerrada sobre hàbits salu-
dables a càrrec de Josep 
M. Borges. I masterclass de 
Zumba i amb berenar saluda-
ble. Objectiu: salut i diversió.

‘Elles i ells’

LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 19.00 h

‘De la màgia a la Lluna’
LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 17.30 h
Vols veure la Lluna de prop? Una orquestra d’un sol 
home? Màgia i contorsions impossibles? Tot això i 
molt més són les pel·lícules de Georges Méliès. De 
la màgia a la Lluna et proposa conèixer aquestes 
pel·lícules amb música en directe, tal com es feia 
en l’època però amb música creada per Mamut Ci-
nema. I, a més, un personatge i unes projeccions 
molt especials t’explicaran qui era Méliès.
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Obra de teatre a càrrec de 
l’alumnat del taller de teatre 
per a gent gran dirigit per 
Marcel·lí Borrell. 

El rock i el
country de
Tomeu Penya
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Després de cinquanta anys 
dalt dels escenaris i una 
trentena de discos de rock 
i country, Tomeu Penya ens 
presenta el seu nou disc, 
Enamorant-nos. Un recull de 
cançons de discos editats els 
darrers vint anys i un tema in-
èdit, T’estim o més ara.

diu
menge
8
1a cursa
#Nosiguisgallina
LLOC: Sortida des de l’Escola 
Maristes Montserrat
HORA: 10.00 h
Cursa 100% solidària organit-
zada per SED Lleida de 5 km a 
opció d’una caminada de 3,5 
km. El nom de la cursa està re-
lacionat amb un microprojec-
te per ajudar a construir uns 
galliners. El projecte concre-
tament consisteix a ajudar a 
millorar les condicions de vida 
dels habitants d’una colònia a 
la República del Paraguay.

La Julià Carbo-
nell fa els Qua-
dres d’una Expo-
sició!

LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 19.00 h
L’Orquestra proposa, amb la 
col·laboració dels membres 
més avançats del projecte 
Acadèmia-OJC 2015, una 
gran obra del repertori simfò-
nic, els Quadres d’una Expo-
sició del compositor rus Mo-
dest Mussorgski en la versió 
orquestral feta per Maurice 
Ravel. 

‘La magia de la 
tabla periódica’
LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 19.00 h
Fil argumental en clau d’hu-
mor que permetrà ensenyar 
ciència amb els experiments 
màgics, mostrant també que 
la màgia es basa en principis 
científics. Un espectacle únic 
que, aprofitant la històrica 
relació entre màgia i ciència, 
conjugarà el gaudi amb la in-
tenció de fer créixer la cultura 
científica de l’espectador.

Neuman, al Cafè 
del Teatre

Xoel López inaugura el MUD
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.00 h
Un dels millors cantautors espanyols, Xoel López pre-
sentarà alguns dels temes del seu proper i imminent 
nou disc, llargament esperat després de l’esplèndid 
Atlántico de 2012. Tot i que encara no ha sortit a la 
venda el nou disc, Xoel sorprendrà amb  cançons inè-
dites. Aquest serà el primer concert dels cinc que ha 
preparat el Festival de Músiques Disperses (MUD), 
que se celebra a Lleida del 12 al 15 de març. 

LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.30 h
Neuman s’ha convertit en els 
darrers anys en un dels grups 
de culte més importants del 
país. Gravat amb Paco Loco, 
ara ens presenten if, un disc 
amb la sensibilitat genuïna de 
Neuman i el vendaval sonor 
característic dels seus direc-
tes.

dilluns 
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Café-tertília so-
bre  Georges Mé-
liès
 

LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 17.30 h
Activitat que permet una visi-
ta tranquil·la i aprofundir en el 
que interessi més a cada grup, 
i després una tertúlia distesa 
acompanyada d’un cafè per 
compartir impressions.

Taller Teràpia de 
riure

LLOC: Centre Cívic del Cen-
tre Històric
HORA: 18.00 h 
Dinàmiques grupals per apren-
dre a alliberar tensions, millo-
rar l’estat d’ànim i recuperar el 
benestar emocional.

di
marts 
10
Campanya de 
donació de sang

LLOC: Teatre L’Amistat de 
Mollerussa
HORA: 17.00 h 
Ajudar els altres i ser solidari 
és possible amb la campanya 
de donació de sang que s’ha 

organitzat a Mollerussa i que 
va començar el dilluns. 

Cicle de con-
ferències sobre 
el sufragisme 
femení
LLOC: Museu Comarcal de 
l’Urgell a Tàrrega
HORA: 20.00 h 
Commemoració del Dia In-
ternacional de la Dona amb 
el Cicle de conferències Su-
fragisme femení i lluita pels 
drets de les dones (finals de 
segle XIX – inicis del segle 
XX) a càrrec de Francesc Ro-
dríguez Bernal, professor de 
la UdL.

dime
cres
11
L’hora del conte 
a Mollerussa
LLOC: Biblioteca Comarcal 
Jaume Vila de Mollerussa
HORA: 18.00 h
Els músics de Bremen és el 
conte elegit per aquesta nova 
sessió, que comptarà amb un 
conte dibuixat i un taller a 
càrrec de Solaç. 

dijous
12
Cicle de 
cinefòrum 
Derecho a morir 
LLOC: Orfeó Lleidatà
HORA: 18.00 h
Cicle de cinefòrum que porta 
per títol “La clau és meua i en 
porto tres!”. Durant el cicle 
es parlà del dret de morir a 
través de l’associació  FeSa-
lut - Dret a Morir Dignament. 
Entrada lliure.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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_Siempre Alice (16) 
dv. 22.30
_Kingsman: Servicio secreto (16)
ds. 18.00, dg. 20.30, dl. 19.15
_50 Sombras de Grey (18)
ds. 20.15, dg. 16.00
_El francotirador (16)
ds. 22.30, dg. 18.15, dl. 22.15
_Samba (CAT) (7)
dv. 22.30, ds, 20.20, 22.30, dg. 
18.10, 20.20, dl. 22.15
_Annie (Apta)
ds. 18.15, dg. 16.00, dl. 19.15

MAJÈSTIC Tàrrega

_Siempre Alice (7)
ds. 18.15, dg. 19.15
_Relatos salvajes (16)
ds. 22.15, dl. 22.15
_Mortadel·lo i Filemó (Apta)
dg. 17.00

ARMENGOL Bellpuig

_Alma salvaje (16)
dv. 22.15
_Mortadel·lo i Filemó (Apta)
ds. 18.15
_Birdman (16)
ds. 22.15, dg. 19.15, dl. 22.15
_El jugador (16)
dg. 17.00

CASAL Agramunt

_50 Sombras de Grey (18)
ds. 22.15, dg. 17.00
_Samba (CAT) (7)
dg. 19.30, dl. 22.00

LA LIRA Tremp

_El destino de Júpiter (12)
dv. 22.15, dg. 17.15
_Mortadel·lo i Filemó (Apta)
ds. 18.30
_50 Sombras de Grey (18)
ds. 22.15, dg. 19.30, dl. 22.15

PARIS Solsona

EL CASAL Almacelles

ERA AUDIOVISUAU 
Vielha

_Els cinc i el misteri de la joia 
amagada (Apta)
dg. 17.00
_Fuego (16)
dg. 20.00

_Big hero 6 (Apta)
ds. 18.15
_Kingsman: Servicio secreto 
(16)
ds. 22.00, dg. 17.00
_50 Sombras de Grey (18)
dg. 19.30

CINEMA HORARIPEL·LÍCULA
  HORARI Dv - Ds HORARI Diumenge HORARI Dl - Dj

ALPICAT Kingsman: Servicio secreto (16) 15.30-17.50-20.15-22.40 15.30-17.50-20.15-22.40 15.30-17.50-20.15-22.40

ALPICAT Pas a pas (Apta)  12.00-12.50-13.40-14.30

ALPICAT El francotirador (16) 15.30-18.00-20.30-23.00 13.00-15.30-18.00-20.30 15.30-18.00-20.30

ALPICAT El francotirador (16)  16.45-19.15-21.45-00.15 11.45-14.15-16.45-19.15-21.45 16.45-19.15-21.45  

ALPICAT Ex machina (12)  16.05-18.10-20.15-22.20-00.25 11.55-14.00-16.05-18.10-20.15-22.20 16.05-18.10-20.15-22.20   

ALPICAT El libro de la vida (7)  15.40-17.30-19.45-21.35 11.30-15.40-17.30-19.45-21.35 15.40-17.30-19.45-21.35   

ALPICAT Blackhat-Amenaza en la red (16) 23.25 13.20     

ALPICAT La mujer de negro: El ángel de la muerte (16) 15.30-17.25-19.20-21.15-23.10 11.30-13.25-15.30-17.25-19.20-21.15 15.30-17.25-19.20-21.15

ALPICAT Capitán Harlock (CAT) (7)  11.45-13.50 

ALPICAT La señal (12) 15.55 15.55 15.55

ALPICAT Big hero 6 (Apta) 17.45 17.45 17.45

ALPICAT La teoría del todo (Apta) 19.50-22.00-00.10 19.50-22.00 19.50-22.00   

ALPICAT Paddington (Apta) 18.20 12.20-18.20 18.20

ALPICAT Alma salvaje (16)  14.10

ALPICAT Las ovejas no pierden el tren (12) 16.20  16.20 16.20

ALPICAT Birdman (Apta)  20.05-22.15-00.25 20.05-22.15 20.05-22.15 

ALPICAT Project Almanac (12)  11.50-13.45

ALPICAT Annie (Apta)  15.40-17.50 15.40-17.50 15.40-17.50   

ALPICAT No confies en nadie (16) 20.00 20.00 20.00

ALPICAT V3nganza (16) 21.40-23.40 21.40-23.40 21.40-23.40   

ALPICAT El destino de Júpiter (12) 16.10-22.35-00.55 16.10-22.35 16.10-22.35

ALPICAT Into the woods (7) 18.30 18.30 18.30   

ALPICAT Dios mío ¿Pero que te hemos hecho? (Apta) 20.45 20.45 20.45   

ALPICAT Perdiendo el norte (Apta) 16.00-18.10-20.10-22.10-00.10 11.45-13.55-16.00-18.10-20.10-22.10  16.00-18.10-20.10-22.10 

ALPICAT 50 Sombras de Grey (18) 17.00-19.30-22.00-00.30 12.00-14.30-17.00-19.30-22.00 16.00-18.30-21.00

ALPICAT Noche en el Museu: El secreto del Faraón (Apta)  11.40 

ALPICAT 50 Sombras de Grey (18) 16.00-18.30-21.00-23.20 13.30-16.00-18.30-21.00 16.00-18.30-21.00

ALPICAT Bob Esponja: Un héroe fuera del agua (Apta) 15.30 15.30 15.30

ALPICAT Bob Esponja: Un héroe fuera del agua (CAT) (Apta) 17.15 13.45-17.15 17.15

ALPICAT Bob Esponja: Un héroe fuera del agua (3D) (Apta) 19.00 12.00-19.00 19.00

ALPICAT The imitation game (7) 20.45-22.45 20.45-22.45 20.45-22.45

ALPICAT The Babadook (16) 00.45  

ALPICAT Caballeros del Zodiaco: La leyenda del santuario (12) 18.50-20.30 11.50-13.30-15.10-18.50-20.30 18.50-20.30

ALPICAT Whiplash (12) 16.50 16.50 16.50

ALPICAT The interview (16) 22.10-00.15 22.10 22.10

ALPICAT En tercera persona (12) 16.30-19.00-21.30-00.00 11.30-14.00-16.30-19.00-21.30 16.30-19.00-21.30

 

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 16.10-19.00-22.00 16.10-19.00-22.00 16.10-19.00-22.00

LAUREN Samba 16.00-18.10-20.20-22.30 16.00-18.10-20.20-22.30 16.00-18.10-20.20-22.30

LAUREN Rastres de Sàndal (CAT) 16.00-18.00-20.00-22-00-00.05 16.00-18.00-20.00-22-00 16.00-18.00-20.00-22-00

LAUREN Noche en el Museu 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 16.30-19.15-22.10-00.10 16.30-19.15-22.10 16.30-19.15-22.10

FUNATIC Fuerza mayor (7)  18.10-20.15  18.10-20.15 18.10-20.15   

FFUNATIC Camino a la escuela (Apta) 17.50 17.50 17.50

FUNATIC Siempre Alice (7) 22.15 22.15 22.15

FUNATIC El país de las maravillas (7) 15.00-18.40-22.15 15.00-18.40-22.15 15.00-18.40-22.15

FUNATIC Timbuktu (12) 17.00 17.00 17.00

FUNATIC Siempre Alice (7) 19.20 19.20 19.20

FUNATIC Brasserie romantic (7)  20.30 20.30 20.30   

FUNATIC Amazonas. El camino de la cocaína (16) 15.00 15.00 15.00

FUNATIC Ida (7) 16.40 16.40 16.40

FUNATIC Samba (CAT) (7) 15.00-18.10-20.15 15.00-18.10-20.15 15.00-18.10-20.15

FUNATIC Samba (VOS) (7) 22.15 22.15 22.15

PRINCIPAL   Kingsman: Servicio secreto (16) 16.30-18.50-21.10 16.30-18.50-21.10 16.30-18.50-21.10

RAMBLA La teoría del todo (Apta) 16.05-18.15 16.05-18.15 16.05

RAMBLA Birdman (16) 20.25 20.25 20.25

RAMBLA Alma salvaje (16) 22.35 22.35 22.35

RAMBLA La ísla mínima (16) 18.15 18.15 18.15

RAMBLA 50 Sombras de Grey (18) 16.30-18.50-21.10 16.30-18.50-21.10 18.50-21.10

RAMBLA The imitation game (7) 16.30 16.30 16.30

RAMBLA Whiplash (12) 16.00 16.00 16.00

RAMBLA El francotirador (16) 17.55-20.20 17.55-20.20 20.20

RAMBLA  La conspiración del silencio (12) 22.45 22.45 

RAMBLA  The interview (16) 22.45 22.45 22.45

_Stand by me Doraemon (Apta)
ds. 17.30, dg. 17.30
_50 Sombras de Grey (18)
ds. 19.45
_El francotirador (16)
ds. 22.15, dg. 19.45, dl. 22.00

AJUNTAMENT 
Balaguer
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El mestre Cronenberg torna als cinemes 
amb l’inquietant film ‘Maps To The Stars’

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Despres tornar a cridar l’aten-
ció en l’última edició del Fes-
tival de Sitges, el director de 
cinema David Cronenberg 
aterra de nou al circuit co-
mercial amb la seva última 
pel·lícula, Maps To The Stars. 
Una cinta que protagonitza la 
recent guanyadora de l’Oscar, 

Julianne Moore, que és fica 
en la pell d’Havana Segrand, 
una actriu madura que intenta 
convertir-se en un personatge 
rellevant de la història del ci-
nema però que ha de confor-
mar-se amb viure a l’ombra de 
la seva mare, una llegendària 
intèrpret que va morir tràgica-
ment. A Moore l’acompanyen 
John Cusack, Mia Wasikows-
ka i Robert Pattinson.

Imatge promocional de ‘Maps To The Stars’, la 
nova pel·lícula de David Cronenberg.

David Oyelowo 
protagonitza 
‘Selma’, el biopic de 
Martin Luther King

 D. M.

www.7accents.cat

Recentment el vèiem a In-
terstellar i a Rise of the 
Planet of the Apes. David 
Oyelwo va engreixar uns 13 
quilos per donar vida al fa-
mós líder polític en aquest 
drama dirigit per Ava Du-
Vernay, premiada a Sun-
dance per la realització de 
Middle of Nowhere.
Selma narra la història que 
se centra en les tres marxes 
del moviment pels drets 
civils de la gent negra el 
1965, una de les quals es va 
produir a la ciutat de Selma. 
Tom Wilkinson, Tim Roth, 
Oprah Winfrey també for-
men part del repartiment.

Denis Villeneuve 
dirigirà ‘Blade 
Runner 2’ amb 
Harrison Ford

 D. M.

www.7accents.cat

Mesos després que Ridley 
Scott (Alien) decidís aban-
donar el projecte de  la 
seqüela d’una de les seves 
obres mestres, la seva pro-
ductora va decidir delegar 
funcions en el director ca-
nadenc Denis Villeneuve, 
artífex de dos de les més 
comentades obres cinema-
togràfiques de recent estre-
na, com Prisoners o Enemy. 
Harrison Ford tornarà a in-
terpretar Rick Deckard en 
Blade Runner 2. El rodatge 
començarà a l’estiu i la seva 
estrena està prevista per  a 
2016.

7è
art



DIVENDRES 6 de MARÇ DE 201554

VISUAL
No estaven morts, estaven 
de parranda: La sèrie ‘Les 
Revenants’ torna a la tardor
Canal + França publica el ‘teaser’ de la seva segona temporada

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Dos anys després de dei-
xar-nos amb tot un senyor 
cliffhanger, la sèrie sobre 
morts que ressusciten però 
no són zombis torna. Per fi! 
Això sí, caldrà esperar fins a 
ben entrat l’any per seguir 
gaudint d’ella. Més concreta-
ment fins a tardor. Encara no 
hi ha dia ni res concret per a 
tal esdeveniment, així que so-
lament ens queda asseure’ns i 
recapitular sobre el que hem 
vist fins ara i el que podem 
esperar veure a partir de l’es-
trena dels esperats nous capí-
tols. Recordeu que seguim a 
Europa, que ningú esperi veu-
re un Walking Dead, gràcies.
Per a aquells despistats, Les 
Revenants és una sèrie fran-
cesa emesa per Canal + Fran-
ça el 2012 que narra la histò-
ria del poble d’Annecy. Una 
comunitat en la qual, un dia 
com qualsevol altre, una sè-
rie de persones que havien 
mort apareixen de nou. Cap 
és conscient d’haver mort 
i tots conserven la mateixa 
aparença física que quan van 
deixar als seus éssers esti-
mats. Gent de diferents edats 
i classes socials, tots ells de-
sorientats, intenten entrar a 
les seves cases. No saben que 
han estat morts durant diver-
sos anys, que no han envellit 

Imatge promocional 
pertanyent al ‘teaser’ 
de la segona tempora-
da de la sèrie francesa 
‘Les Revenants’.

El ‘remake’ 
nord-americà de 
la sèrie arriba el 

9 de març

i que ningú els està esperant. 
No obstant això, estan deci-
dits a recuperar un lloc que ja 
no és seu. Aviat descobriran 
que no estan sols en aquest 
retorn i que això està causant 
més d’un problema a la regió. 
I si només és el principi d’una 
convulsió molt major? Tota 
una volta de rosca a la temà-
tica zombi, dins de la qual ni 
tan sols l’hauríem d’incloure, 
i que a grans trets ens trans-
porta de nou a aquella atmos-
fera inquietant i misteriosa, 
que tan bé van saber crear 

David Lynch i Marc Frost 
amb Twin Peaks.

Firmada per Fabrice 
Gobert, la ficció ex-
plora la problemàtica 
situació que expe-
rimenten els retor-
nats quan tracten 
d’adaptar-se a la vida 
en les seves respecti-

ves llars. El temps ha 
corregut des de la seva 

mort, en alguns més que 
en uns altres, i moltes de les 

seves famílies no estan prepa-
rades per afrontar l’estranya 
escena que se’ls presenta per 
sorpresa. 
Un drama fantàstic, compost 
de vuit episodis de 52 minuts, 
que desencaixen la ment de 
l’espectador i tracten de re-
cordar-li aquesta por que sent 

cap a la mort. No hi ha espe-
rança (sí. ara tinc ganes de fi-
car-me en el llit i no sortir-ne 
mai més).
Se m’ha oblidat explicar-vos 
que la reeixida sèrie està ba-
sada en una pel·lícula homò-
nima de 2004. Així que si tu 
tampoc vols esperar la tardor 

per conèixer la continuació 
d’aquell estrany final que vè-
iem durant la nit del 17 de 
desembre de 2012, ja saps 
què fer. Una altra opció al 
teu abast és el remake nord-
americà de la sèrie (The Re-
turned), que durant aquests 
dies estrena el canal A&E. 
Una adaptació que no ha es-
catimat en despeses i que ha 
decidit comptar entre les se-
ves files amb Carlton Cuse, 
showrunner de Lost. Qui ha 
estat l’encarregat d’escriure 
l’episodi pilot, unint-se així 
a Raelle Tucker, guionista de 
True Blood, com a productor 
executiu i ajudant a escriure 
la resta de la temporada. Una 
suposada adaptació que com 
bé ens mostra el seu tràiler, 
no ve a ser més que una cò-
pia innecessària, plànol per 
plànol, que quedarà buida de 
l’essència de la sèrie original.

OPiNiÓ
Rebregant el ‘brick’ de suc de taronja
Són les cinc de la tarda, acabo de sortir 
del “col·le”. Mentre rebrego amb àn-
sia el brick de suc que tinc a la mà, per 
aprofitar fins a l’última gota d’aquell 
elixir meravellós que cada tarda el meu 
pare em donava quan venia a bus-
car-me, els meus llavis es desprenen 
una vegada més d’aquelles paraules 
que tant m’agradava repetir quan so-
lament tenia 6 anys: “Quan arribem a 
casa podré veure Tintín?”. No recordo 
exactament com ni quan la febre groga 
va entrar a formar part del meu ima-

ginari infantil (dic groga perquè aquest 
era el color dels VHS que, un bon dia, 
El Periódico de Aragón va començar a 
regalar als nens d’aleshores). Per a mi, 
aquella col·lecció de cintes estava a 
l’armari del saló de casa des que el món 
és món. Crec que és la ficció animada 
que més vegades ha passat davant els 
meus ulls. Tal era la meva admiració pel 
seu protagonista que els meus pares es 
veien obligats a fer-se amb noves cin-
tes que reemplacessin les que anaven 
caient pel desgast. Tintín, I love you!

Dani Martínez realitzador



VISUAL

La sèrie d’animació ‘Adventure Time’ 
tindrà la seva pròpia pel·lícula el 2017

 D. M.

www.7accents.cat

Així ho ha confirmat un dels 
gegants del cinema, Warner 
Bros, que veu en Adventure 
Time “una franquícia amb 
molt potencial, que arriba 
a nens i adults i que ha ar-
ribat a convertir-se en un 
fenomen cultural”. Els pro-
ductors de The Lego Movie 
seran els encarregats de 

portar a la gran pantalla la 
sèrie d’animació de Cartoon 
Network. A més, l’equip 
d’animació comptarà amb 
Chris McKay i Roy Lee. S’es-
pera que la pel·lícula sobre 
les aventures que viuen Finn 
l’humà i el seu gos Jacke al 
món d’Ooo, arribi a les sales 
de cinema durant l’encara 
llunyà 2017, al mateix temps 
que ho faci a la televisió la 
seva vuitena temporada. 

Imatge promocional de la reeixida sèrie 
d’animació ‘Adventure Time’.

7accents.cat

‘Dig’, o el que passa quan 
mescles ‘Heroes’ i ‘Homeland’

Imatge promocional de ‘Dig’, la nova sèrie d’USA Network, creada pels 
productors de ‘Homeland’ i ‘Heroes’.

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Sembla que USA Network 
també s’uneix a la moda de 
les minisèries, o series event, 
com a ells els agrada anome-
nar-les. Després de més d’un 
any de producció, l’aposta 
de Tim Kring (Heroes, Touch) 
i el cocreador de Homeland, 
Gideon Raff, acaba d’aterrar 
en la graella internacional. De 
què va? Segueix llegint. 
Dig gira al voltant de la vida 
de Peter, un agent de l’FBI 
amb seu a Jerusalem que 

està a càrrec de l’assassinat 
d’un arqueòleg. La seva re-
cerca el portarà a actualitzar 
un cas sobre una vella cons-
piració que porta gestant-se 
més de 2.000 anys, i que po-
dria canviar el curs de la his-
tòria. SJ Clarkson (Heroes, 
House, Dexter) és la directora 
del capítol pilot d’aquest dra-
ma que protagonitzen Jason 
Isaacs (Rosemary’s Baby) i 
Anne Heche (Nothing Left to 
Fear). La sèrie consta de sis 
episodis que van començar 
a emetre’s dijous passat 5 de 
març a través del canal nord-

americà. Si tot va bé i els seus 
creadors no decideixen repe-
tir la fórmula que va portar al 
fracàs a altres produccions si-
milars ja oblidades com Zero 
Hour, podríem estar davant 
una ficció que de debò valgui 
la pena. A més, que es tracti 
d’una història la continuïtat 
de la qual no està contempla-
da, així com el fet que els cre-
adors de Heroes i Homeland 
hi estiguin implicats, donen 
un aire de positivisme a l’am-
biciós projecte, el rodatge del 
qual es va dur a terme a la ciu-
tat de Jerusalem.
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

Catalluna
La setmana passada parlava 
de Victus i de les calamitats de 
1714. El país, però, sorprenent-
ment, sobrevisqué: entre el xix i 
el xx, la flama del Canigó renas-
qué de les cendres i il·luminà el 
cap d’uns homenots homèrics 
que projectaren un somni (Ru-
siñol, Alcover, Pujols, V. Català, 
Carner, Maragall, Sagarra...). I 
uns polítics ho entengueren (Prat 
de la Riba, Cambó): i ja tenim la 
Sagrada Família, el Romea, el 

Palau de la Música, Pompeu Fa-
bra, C. Riba i la Bernat Metge... 
I ja tenim que Catalunya tornà a 
ser ella mateixa: Catalluna. La-
mentablement, avui, els polítics 
no tenen la més remota idea de 
qui enarbora la torxa que asse-
gura la salut d’aquest triangle 
mediterranopirinenc que té els 
genitals a Montserrat. No en-
tenen que el progrés aquí –ens 
ho diu la història– només pot ser 
estètic. Haurem de ser, doncs, el 

poble els que 
entenguem 
que Cata-
lunya és 
Catalluna; 
que o serà 
p o è t i c a 
o no serà. 
Sánchez Piñol 
ja ens ho avisa a 
Victus: els pendons 
vermells (la Generalitat) només 
valen per rentar-se’n les mans.

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

Natalia Ojosnegros
Entusiasta de la restauració i la gastronomia, el 2012 va obrir el restaurant Lola a Lleida, oferint una
cuina de proximitat, sana i  variada. A ‘7accents’ ens mengem les seves minihamburgueses de colors

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

1. En què es distingeix Lola de 
la resta?
El més bonic de Lola són les seves 
terrasses, a part de la seva ubi-
cació, que és i d ò n i a . 
Però el  q u e 
ens di- f e -
rencia és 
fer es-
deveni-

ments. No només fem bodes i ba-
tejos, també organitzem mercats  
de roba de segona mà i d’articles 
tradicionals. Tenim concerts tots 
els dijous i també fem presenta-
cions, per exemple, d’Iltrida Viat-
ges.

2. L’estil de la cuina té a veure 
amb l’estil del restaurant?
Crec que és una cuina molt caso-
lana. Tenim una mica de tot, però 
destaquem la cuina mediterrània 
i, sobretot, els nostres productes 
de proximitat. A més, incloem el 

valor calòric a cada plat.

3. Així doncs, és 
una cuina lleidata-

na?
Fem de tot. 
A q u e s t a 
s e t m a -

na, per 
e x e m -

ple, fem blanc i negre amb mon-
getes, que és molt típic de Lleida. 
També tenim les carxofes amb 
foie, que està al menú, i després 
els cargols.

4. Quin és el plat estrella?
Els ous trencats i les minihambur-
gueses de colors. 

5. I per què “Lola”?
És una història molt llarga. Això, 
abans, era un mexicà i jo sóc de 
Valladolid. Allà hi ha un lloc  que 
es diu Juanita Calamidad, un bar 
de copes de tota la vida, i per as-
sociacions que fa la ment va sortir 
el nom de Lola. Però no perquè 
algú es digui Lola o s’identifiqui 
a alguna cosa, va ser un nom de 
recurs. A més, crec que Lola  és un 
nom molt curt, molt contundent. 
És un nom femení molt potent.

6. Quin va ser el teu anterior 
projecte?
El restaurant Vinotinto. A Vallado-

lid sempre he treballat en aquest 
sector, el que passa és que he es-
tat més en hotels que en restau-
rants. Per exemple vaig treballar 
en el restaurant de l’Hotel Rivera 
del Duero de Valladolid, on vaig 
arribar a ser-ne la directora, però 
sempre m’ha agradat més tot el 
que té a veure amb el tema del 
banquet.

7. Quins famosos han passat 
pel restaurant?
Molts. La companyia Los Vivan-
cos, l’actor Marc Clotet, el ciclista 
Milton Ramos o Marta Torné d’El 
internado.

8. Tens alguna anècdota a des-
tacar o alguna curiositat?
Lola és diferent. Com he dit 
abans, crec que Lola és un lloc 
molt bonic, sobretot gràcies a les 
seves terrasses quan comença el 
bon temps. Trobar una zona com 
aquesta enmig de Lleida és un pri-
vilegi.

www.kiwisac.com

Nova col.lecció 
Primavera 2015 

 “The Vikings”

Mira el vídeo de la col·lecció a 
www.7accents.cat/videos
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