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editorial
Set hores i una goteta d’honestedat
Hi ha cites de menys de set hores 
que acaben al llit amb els dos pro-
tagonistes de la trobada, a priori 
no sexual, despullats l’un damunt 
de l’altre (en concret, l’un dins de 
l’altre). I precisament aquest és 
l’objectiu de la nova secció del 
setmanari 7accents, que consis-
teix a entrevistar un personatge 
públic durant set hores, període 
de temps que hauria de resultar 
suficient per assolir la preuada fita. 
No es tracta de mantenir una re-
lació carnal amb l’entrevistat, sinó 
de quelcom més íntim i personal: 
despullar la seva ànima. Set hores 

amb algú amunt i avall mentre re-
alitza les seves obligacions -i no 
tan obligacions- diàries a la recer-
ca de l’entrevista perfecta, aquella 
de la qual en sorgeix una finestra 
oberta al món del personatge en 
qüestió, esdevenen un repte intel-
lectual per ambdós interlocutors. 
Així, doncs, hem optat per ence-
tar aquest experiment periodístic 
amb algunes de les figures políti-
ques mes destacades de les terres 
de Lleida, i és que, si es tracta de 
treure a la llum les veritats d’una 
persona, res millor que començar 
amb aquells que amaguen més 

que no pas ensenyen, oi?
Volem mostrar la nostra gratitud 
a aquells que ja han acceptat el 
repte i als que s’hi atreviran en el 
futur, ja que és un exemple d’ho-
nestedat obrir les portes de cor i 
ment a un desconegut per tal que 
hom conegui qui idolatrem, qui es-
timem, fins i tot qui odiem, qui pa-
guem i, sobretot, qui votem. Sense 
guió, sense cap qüestionari previ 
-impensable en el cas d’alguns po-
lítics-, i sense condicions, només 
l’un i altre, l’un amb l’altre o l’un 
contra l’altre durant set hores. De 
moment, ja han rebutjat la nostra 

proposició l’alcadessa convergent 
d’un municipi proper a la ciutat de 
Lleida, la parella d’un regidor de 
l’Ajuntament de Lleida, una espor-
tista i una periodista i actriu, entre 
d’altres. En canvi, ja han acceptat 
tres regidors de l’Ajuntament de 
Lleida, la presidenta d’una popular 
associació lleidatana i una actriu, 
entre d’altres. Sens dubte, no hi 
són tots els que estan ni hi estan 
tots els que són, però aquesta llista 
creixerà, d’una banda i de l’altra, i 
només el temps, un temps supe-
rior a set hores, ens dirà de quina 
pasta estem fets els lleidatans.

Pas realitzat, pas acabat 

http://www.fauria.es/
https://www.google.es/maps/dir/''/7ACCENTS+GOOGLE+MAPS/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x12a6e068e4742891:0xa8557c9f234742f1?sa=X&ved=0CIMBEPUXMAxqFQoTCKer3qSt-8gCFce8GgodDnQI3w
redaccio@7accents.cat
http://www.7accents.cat/noticia/4028/la-diputacio-de-lleida-presenta-a-les-agencies-de-viatges-els-nous-productes-turistics-que
http://www.7accents.cat/noticia/4021/lleida-es-la-capital-amb-libi-mes-car-de-lestat


sumariwww.7accents.cat
twitter/7accents
facebook/7accents
instagram/7accents
redaccio@7accents.cat
973 254 973
Pl. Sant Joan, 18, 1r B

4

L’associació 
treballa des 
de 1976 i a 
dia d’avui
disposa de 
9 serveis que
assisteixen 
un total de 
94 persones

16

De la Pinta, 
Martínez, 
Balasch, 
Rosinach, 
Cortés,
Gómez 
i Retamero

20

Herois
olímpics: 
Wilma
Rudolph

22

La millor 
música
negra torna 
a la capital 
del Segrià 
de la mà 
d’Edu
Selecta & 
Uri Roots

24

“En España, 
durante la 
dictadura, 
se nos
inculcó que 
quejarse era 
peligroso”

Passem set 
hores al 
costat de 
Carles Vega 
per conèixer
més a fons 
el president 
del grup
municipal 
d’ERC-
Avancem 

8

L’entitat 
ecologista
Ipcena 
denuncia 
la retirada 
dels nius de 
cigonyes de 
la Catedral 
Nova de 
Lleida

12

DIVENDRES 13 de NOVEMBRE DE 2015 3

http://www.7accents.cat/
https://twitter.com/7accents
https://www.facebook.com/7accents
https://instagram.com/7accents/
redaccio@7accents.cat
https://www.google.es/maps/dir/''/7ACCENTS.CAT+GOOGLE+MAPS/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x12a6e068e4742891:0xa8557c9f234742f1?sa=X&ved=0CJABEPUXMAxqFQoTCKDB-d2P98gCFURAGgod4YEHBA


DIVENDRES 13 de NOVEMBRE DE 20154

donem
veu

 JOAN 
ROSINACH

 JUNEDA
www.7accents.cat

Em pica la curiositat saber 
si el mot TALMA té algun 
significat especial. Així, el 
primer que li pregunto al di-
rector d’aquesta associació 
és per aquesta qüestió. “Fa 
referència a una mena d’abric 
que usaven els més pobres a 
l’edat mitjana”, em comen-
ta. Hi treu certa importància 
perquè la definició no va ser 
el principal motiu que va do-
nar nom a aquesta associació 
l’any 2011. No obstant això, a 
mi em sembla un bon punt de 
partida per iniciar el recorre-
gut per aquestes instal·lacions 
i, com no, també per comen-

TALMA: 
Persones amb (dis)capacitat

çar el passeig per la història 
d’aquesta entitat. APROMI 
(Associació pro-minusvàlids 
de les Garrigues), com s’ha-
via anomenat des de la seva 
fundació, va canviar la seva 
denominació. Era  l’any 2011.  
En aquells moments, segura-
ment aquelles sigles ja eren 
massa simplistes per identifi-
car-se amb la complexitat de 
la tasca que s’estava duent 
a terme  en aquesta associa-
ció sense afany de lucre. Van 
creure oportú acompanyar 
TALMA de “servei i suport a 
les persones”. La perspectiva 
que ens dóna el temps de-
mostra,  només quatre anys 
més tard, que difícilment es 
podia trobar unes paraules 
que definissin amb major pre-
cisió aquesta associació: ser-
vei, suport i persones.

Amb les finalitats de l’aten-
ció, l’assistència, l’educació i 
la inserció sociolaboral de les 
persones amb discapacitat 
i l’atenció terapèutica i for-
mativa integral de col·lectius 
amb risc d’exclusió social, 
TALMA –declarada associa-
ció d’utilitat pública– assisteix 
actualment 94 persones. Un 
grup de pares i mares, junta-
ment amb algunes entitats de 
la vila de Juneda i de la co-
marca de les Garrigues, i amb 
el suport del Departament 
d’Ensenyament, van aconse-
guir fer realitat aquest projec-
te cap allà a l’any 1976. L’evo-
lució de l’entitat es fa palesa, 
no només en les seves instal-
lacions –encara insuficients– i 
en els seus establiments, sinó 
també en els serveis que ofe-
reixen. 

Avui, TALMA és una gran fa-
mília formada per 250 asso-
ciats que escullen la junta di-
rectiva i els òrgans de govern 
en una assemblea general. A 
partir d’aquí, l’organigrama 
deriva fins arribar als profes-
sionals,  formats per un cen-
tenar de treballadors/es. Tots 
plegats aconsegueixen tirar 
endavant el dia a dia en una 
associació que es manté aler-
ta a totes les emergències 
socials que puguin sorgir al 
nostre voltant. De fet, l’asso-
ciació gestiona l’únic CRAE 
(Centre Residencial d’Acció 
Educativa) destinat a infants 
i adolescents discapacitats 
amb guarda administrativa 
i tutela, que ben aviat dis-
posarà de nova ubicació. Un 
conveni entre la Diputació de 
Lleida i l’Ajuntament de Ju-

neda farà realitat aquest nou 
centre l’any vinent.
TALMA, com no podia ser 
d’una altra manera, forma 
part d’ALLEM (Agrupació 
Lleidatana d’Entitats de Dis-
capacitats), formada per 16 
entitats de les comarques de 
Lleida que representen un 
teixit associatiu de 3.500 per-
sones que ofereixen serveis 
d’escoles especials, centres 
ocupacionals, centres especi-
als de treball, llars residències 
i residències especialitzades, 
que atenen un total de més 

http://www.7accents.cat
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TALMA: 
Persones amb (dis)capacitat

L’associació 
treballa 
des de 
l’any 1976 
i a dia 
d’avui
disposa de 
9 serveis 
que 
assisteixen 
un total
de 94
persones

El projecte va 
ser promogut 

per un grup 
de pares i

mares

de 1.500 persones amb dis-
capacitat. Tant forta és la im-
plicació de totes aquestes en-
titats que, malgrat la manca 
de recursos, no volen deixar 
d’atendre totes les persones 
que ho necessiten, consci-
ents del valor afegit que té 
la seva tasca per a la nostra 
societat. Així, han decidit 
engegar un projecte de co-
operació entre vàries de les 
entitats que en formen part 

per arribar a la gestió comu-
na de tots els seus serveis.  
Tornant a TALMA, un s’adona 

com aquesta entitat ha anat 
creixent al ritme que les diver-
ses necessitats socials que co-
breix ho han requerit. Diver-
sos reconeixements avalen, 
per si fos necessari, els gai-
rebé quaranta anys d’història 
d’aquesta associació. Premis 
als valors socials i humans 
n’encapçalen la llista. Amb 
tot, veient la cara de felicitat 
amb la qual observen de re-
üll la meva càmera de fotos la 
majoria dels usuaris del taller, 
m’adono que el premi més 
gran és el de veure’ls som-

riure... i treballar! 
Aquesta és l’autèn-
tica victòria. I no només 
de TALMA. També de la nos-
tra societat. Caldrà prendre’n 
nota.

L’entitat
segueix fent 

front a les
necessitats 

socials

Serveis de 
manufactu-
res i jardi-

neria
Fotos: J. 
Rosinach 

http://www.diputaciolleida.cat/
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Els diversos establiments han permés la inserció laboral de 
diversos usuaris de TALMA.
Fotos: Joan Rosinach

CEE. Centre 
d’Educació 
Especial

Per explicar amb detall tot el que ofereix TALMA seria necessa-
ri, pràcticament, un llibre sencer. A continuació, un petit tastet 
de tots els serveis que, a dia d’avui, ofereix l’associació. 

És un centre educatiu que atén 
infants amb necessitats educati-
ves especials que no troben res-
posta a l’escola ordinària.

STO i SOI. Teràpia 
Ocupacional i 
Servei 
Ocupacional 
d’Inserció Té per objecte facilitar als 

seus destinataris, per mitjà 
d’una atenció diürna de tipus 
rehabilitador integral, la terà-
pia ocupacional a fi que pu-
guin assolir dins de les possi-
bilitats de cada un la màxima 
integració social.

USAPS. Suport a 
l’Activitat 
Professional. 

La seva funció és faci-
litar suports i adaptar 
el lloc de treball a la 
persona amb discapa-
citat, desenvolupant 
les seves capacitats la-
borals i socials per tal 
d’aconseguir una plena 
integració.

Servei 
d’Habitatge

Les llars residències son 
serveis d’habitatge per a 
persones amb discapaci-
tats destinats a millorar 
la qualitat de vida de les 

persones. El serveis d’acolliment residencial per a persones 
amb discapacitat intel·lectual inclouen diferents modalitats en 
funció de la intensitat de suport que s’ofereix a les persones 
usuàries. Intensitats de suport.

Compàs Servei d’àmbit comarcal, creat i registrat l’any 2010, el qual 
ofereix serveis i recursos a les persones diagnosticades de 
trastorn mental per tal de millorar la seva qualitat de vida. 

Tanmateix, es contempla el suport a les famílies en les quals un membre està afectat d’un 
trastorn mental. Per últim, es treballa de forma coordinada amb els recursos sanitaris i/o so-
cials que usa la persona afectada per realitzar una intervenció global i unificada.

CDIAP: Centre de 
Desenvolupament Infantil i 
Atenció Precoç És un servei públic, universal i gratuït, es-

pecialitzat en l’atenció integral de tots els 
infants de 0-6 anys de la comarca i de llurs 

famílies. El servei d’atenció precoç té per objectiu prevenir, detectar i atendre el més aviat 
possible situacions que poden presentar dificultats o trastorns en el desenvolupament de 
l’infant amb la finalitat de potenciar la seva capacitat de desenvolupament i benestar.

Club Esportiu de Talma 
Talma compta amb un club esportiu propi i una secció d’oci per a totes aquelles persones 
que se’n vulguin beneficiar.

ATRIUM Psicologia, logopèdia i fisioteràpia. És un servei privat de Talma 
que ofereix atenció i teràpia en els àmbits de la psicologia, lo-
gopèdia i fisioteràpia

CRAE Centre Residencial d’Acció Educativa. És un servei residencial destinat 
a infants i adolescents discapacitats amb guarda administrativa i tutela 
per part de la DGAIA del Departament de Benestar Social i Família.



http://www.diputaciolleida.cat/


DIVENDRES 13 de NOVEMBRE DE 20158

Set hores per conèixer
el president del grup

municipal d’ERC-Avancem
a l’Ajuntament de Lleida

7 hores 
 GERARD

MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Llevar-se a les sis del matí per 
cuinar un pollastre rostit amb 
verdures i guardar-ne una ra-
ció al congelador “per al pis 
de la nena” només pot ser 
amor de pare. 

GERARD MARTÍNEZ
I això ho fas cada dia?

CARLES VEGA
Em llevo cap a quarts de set 
del matí, faig un cafè i em 
poso a treballar, habitualment 
en temes del grup municipal. 
I sí, de vegades cuino, així 
quan arribem a casa al migdia 
ja tenim el dinar preparat.

G. M.
Quin és el plat que et queda 

millor?
C. V.

Et confessaré que m’encan-
ten els “callos”, però la crema 
de carabassa la clavo.
M’ensenya una cremada amb 
força mal aspecte que s’allot-
ja al seu dit gros des del cap 
de setmana, quan una gota 
de la seva famosa crema el va 
assaltar a traïció. Com l’alcal-
de Ros quan va entrar al seu 
despatx per retirar l’estelada 
que hi havia penjada a la fi-
nestra...

C. V.
Em vaig enfadar moltíssim. 
Vaig escriure un tuit dirigit a 
l’alcalde amb tota la mala llet.

G. M.
Ell t’havia demanat que re-
tiressis l’estelada i tu has 
assegurat que ho hauries fet 
si no l’hagués tret ell abans. 

Sincerament, l’hauries reti-
rat?

C. V.
Clar, però el 13, després del 
Dia de la Hispanitat. (riu)

G. M.
Has parlat amb l’alcalde so-
bre el tema? T’han conven-
çut les seves explicacions?

C. V.
No, però li he acceptat les ex-
cuses.
Avui toca roda de premsa 
per presentar les propostes 
culturals d’ERC-Avancem per 
als pressupostos de 2016 de 
la Paeria. Al seu despatx l’es-
peren la resta de regidors del 
grup municipal, Josep Maria 
Baiget i Núria Marín. També 
hi és l’Anna Jordà, la cap de 
comunicació del grup.

G. M.
La vostra primera roda de 

premsa sobre pressupostos 
municipals i la dediqueu a 
l’àmbit cultural. Creieu real-
ment que ha de ser una prio-
ritat de l’Ajuntament?

C. V.
Pensa que la cultura també va 
lligada a la promoció econò-
mica. Te’n poso un exemple: 
la Paeria s’ha gastat 300.000 
euros aquest any per cobrir el 
dèficit de la Llotja, uns diners 
que es podrien dedicar a mi-
llorar la gestió cultural.

G. M.
I com la milloraries?

C. V.
Per començar, creant la figura 
de programador dels teatres 
de l’Escorxador i de la Llot-
ja, així evitaríem que Lleida 
continués sent víctima d’una 
política cultural erràtica i in-
coherent, merament d’apara-

dor i amb un accés prohibitiu 
a grans obres de teatre justa-
ment per l’absència d’un pro-
jecte cultural de ciutat.

G. M.
De la mateixa manera que 
Ángeles Ribes assegura que 
seria millor alcalde que Àn-
gel Ros, tu creus que series 
millor regidor de Cultura 
que Montse Parra?

C. V.
De fet, la poca política cul-
tural de què gaudim actual-
ment a Lleida encara prové 
de l’època en què Xavier Sàez 
estava al capdavant de la Re-
gidoria de Cultura. Per tant, 
sí, segur que sí. I també seria 
millor alcalde que Ros! (riu)

G. M.
I això?

C. V.
Ros és un alcalde d’aparador, 

http://www.7accents.cat
https://twitter.com/carlesvega/status/653180117452214273
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d’amor
paternal
s’ha rodejat d’una sèrie de 
tècnics que li fan la feina i ell 
tan sols es dedica a prioritzar 
el seu confort personal i fami-
liar per damunt del ciutadà, 
tal com ho demostra el pacte 
amb Ciutadans.

G. M.
Segons Ciutadans, la resta 
de grups municipals també 
vau intentar arribar a un 
pacte amb el PSC...

C. V.
No és veritat, almenys en el 
meu cas. Tots els grups mu-
nicipals menys el PP i, lògi-
cament, el PSC havíem inclòs 
en el cartipàs que l’alcalde no 
pogués contractar cap famili-

ar directe o indirecte per for-
mar part del seu gabinet. Ella 
es va desvincular d’aquest 
acord d’un dia per l’altre.
Vega -ara amb americana-, 
Baiget i Solé arriben puntuals 
a la roda de premsa. ‘Segre’, 
Ua1, COPE i ‘El Punt Avui’, no 
tant. Entre cinc i deu minuts 
que aprofito per revisar Twit-
ter. M’han etiquetat! El tuit és 
del mateix Vega.

G. M.
Quina relació mantens amb 
les noves tecnologies?

C. V.
Dolenta. El mòbil, per exem-
ple, em fa nosa. Fins al punt 
que el perdo sempre.

L’Anna, la seva cap de comu-
nicació, assenteix amb el cap, 
al mateix temps que el Carles 
busca per les seves butxa-
ques el mòbil que ha tornat a 
perdre. Celebren l’èxit de la 
roda de premsa amb un cafè 
i un croissant. Torno a l’atac.

G. M.
T’incomoda que l’Ángeles 
(Ribes) parli en castellà?

C. V.
No, en absolut.

G. M.
I et molesta que afirmi que 
el castellà és la llengua que 
cal protegir?

C. V.
Durant deu anys, com a tèc-

https://twitter.com/carlesvega/status/664025402839597056


DIVENDRES 13 de NOVEMBRE DE 201510

nic del Departament d’Enya-
ment, em vaig dedicar al 
projecte sobre immersió 
lingüística i he de reconèi-
xer que aquesta és una eina 
d’igualació fantàstica. Ho de-
mostra el fet que els alumnes 
surten de l’escola amb una 
competència lingüística simi-
lar en ambdues llengües.

G. M.
Serem independents?

C. V.
Sí, sens dubte.

G. M.
Et sentiries còmode amb Ar-
tur Mas com a president?

C. V.
Em sentiré còmode amb 
aquell acord que ens perme-
ti fer el pas definitiu cap a 
la sobirania. Que Mas sigui 
president també és útil per 
tal d’assegurar-nos que Con-
vergència continuï lligada al 
procés. 

G. M.
Què tens tu que no tingués 
la Montse Bergés ara fa qua-
tre anys?

C. V.
La Montse va pagar la mà-
cula dels dos tripartits. A mi, 
en canvi, les sigles del partit 

m’han ajudat, al contrari que 
a ella.

G. M.
És veritat que se’t volien 
carregar poc abans de les 
municipals?

C. V.
Sí, és així. Em veien com una 
cara gastada. Per sort, tinc 
mà esquerra i el fetge gros, 
encara que aquells dies van 
ser durs. Tanmateix, rebre el 
suport de la secretària gene-
ral del partit va resultar enco-
ratjador.
Vega no serà tan puntual a la 
tertúlia radiofònica progra-
mada per a la una del migdia 
com ho ha estat en la roda de 
premsa del matí. “Mea culpa, 
l’he entretingut amb tantes 
preguntes”, l’exculpo just 
traspassar la porta de l’estu-
di. De totes maneres, aprofi-
to el trajecte fins a l’emissora 
dels frares per acabar el meu 
qüestionari.

G. M.
Tenim un alcalde socialista?

C. V.
No, és un alcalde clarament 
de dretes i la seva gestió de 
l’EMU, que havia de raciona-
litzar el tema de l’habitatge a 
Lleida, així ho demostra.

G. M.
És independentista?

C. V.
No!

G. M.
Però favorable al dret a de-
cidir...

C. V.
No m’ho crec.
L’absència de Convergència i 
CUP al debat desemboca en 
una situació encara més in-
creïble a una demarcació on 
l’independentisme va arrasar 
en les eleccions al Parlament: 
Vega es converteix en la di-
ana de totes les crítiques en 
un tres contra un que a Vega 
sembla divertir-li.

G. M.
Vas estar dos anys deslligats 
de la política. Devies trobar 
a faltar tanta marxa, oi?

C. V.
A estones. Però vaig aporfitar 
per invertir el meu temps en 
allò que m’apetia: fer sudokus 
i, sobretot, badar. (riu)
Doncs que no badi massa, 
perquè s’acaba de trobar el 
seu fill al portal de l’emisso-
ra. Treballa a prop i queden 
per dinar junts. “A casa ma-
teix”, coincideixen. Toca revi-
sar l’agenda de la tarda amb 
l’Anna, agafar la moto -el seu 
mitjà de transport habitual- i 
arribar a temps a casa per 
escalfar el pollastre amb ver-
dures del matí. També n’havia 
guardat en un ‘tuper’ “per al 
nen”... Quin tros de pare!



http://www.firalleida.com/index.php/home/fira/15
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 Acusen tres policies 
d’inventar-se una agressió i 
de denunciar falsament
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Expedient obert 
a un dels agents 
acusats

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Es dóna la circumstància 
que el responsable d’aquest 
dispositiu policial acusat de 
falsedat documental va ser 
detingut dimecres passat 
per, presumptament, des-
carregar-se i intercanviar 
pornografia infantil. Es trac-
ta de Rafael Cándamo, ex-
cap de la unitat de recerca 
de la Guàrdia Urbana de 
Lleida, delegat d’UGT a la 
Paeria i alcaldable del PP a 
Rosselló.
En aquest cas, la tinent d’al-
calde Sara Mestres ha ex-
plicat que, des del moment 
que la policia espanyola els 
va informar de la deten-
ció d’R. C. F., se li va obrir 
d’ofici un expedient per in-
vestigar la seva presumpta 
implicació en els fets rela-
cionats amb la pornografia 
infantil. Mestres, però, ha 
aclarit que aquest expedi-
ent no té res a veure amb 
els fet de la benzinera. 
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Els acusats assegura que el vídeo dels fets està “reta-
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els tres agents de la Guàrdia 
Urbana de Lleida acusats d’in-
ventar-se una agressió i de-
nunciar falsament d’aquesta 
un pare i el seu fill l’any 2012 
han assegurat a la tinent d’al-
calde i regidora de Seguretat 
Ciutadana de la Paeria, Sara 
Mestres, que l’informe que 
van fer és veraç i que va ser 
el fill qui els va agredir. Així 
ho ha explicat Mestres, que 
ha afegit que els agents asse-
guren que el vídeo de les cà-
meres de seguretat de la ben-
zinera on van ocórrer els fets 
“està retallat”. L’Ajuntament 
no prendrà, de moment, cap 
mesura disciplinària contra 
cap dels tres agents fins a la 
resolució del jutjat d’instruc-
ció que està investi-
gant els fets.
La tinent d’al-
calde ha ex-
plicat que, 
arran de 
les notícies 
publicades 
a q u e s t s 
dies sobre 
la presump-
ta denúncia 
falsa, ha par-

lat amb els tres agents i que 
aquests s’han ratificat 

en la seva versió 
i que sobre la 

gravació de 
les càmeres 
de segure-
tat que ha 
fet pública 
El País “els 
agents as-

seguren que 
no surt el mo-

ment en què el 

Captura de pan-
talla del vídeo 
enregistrat per les 
càmeres de segu-
retat de la benzi-
nera.
Font: www.elpais.
com

fill els agredeix”.
La Fiscalia considera, però, 
que va ser una “intervenció 
irregular” i que els agents van 
redactar un informe “faltant a 
la veritat” i denunciant el fill 
per un delicte d’atemptat a 

l’autoritat que no es va come-
tre. Per tot això, el ministeri 
públic demana que s’imposi a 
cadascun dels tres agents una 
pena de quatre anys i mig de 
presó i una multa de 7.200 eu-
ros per un delicte de falsedat 
en document oficial i, a més, 
una multa de 10.800 euros 
més a cadascun per un delicte 
de denúncia falsa.
L’acusació particular ha expli-
cat que, a més, sol·liciten per 
als tres acusats una pena de 
nou anys i mig de presó.

SOCIETAT

Desestimada la demanda del director d’actors de 
‘Segon Origen’, que volia ser considerat codirector

 ACN
 BARCELONA

El Jutjat mercantil número 8 
de Barcelona ha desestimat 
la demanda de Sergi Lara 
contra la productora de la 
pel·lícula Segon Origen per-
què se’l considerés codirec-
tor del film. Lara va treballar 
principalment en la fase de 
rodatge del film com a di-

rector d’actors i realització, 
però pretenia que se’l tractés 
com a codirector, juntament 
amb Bigas Luna i Carles Por-
ta, tant en els títols de crè-
dit de la pel·lícula com en 
la seva pàgina web i la fitxa 
de l’SGAE. No obstant això, 
el jutjat considera que ha 
quedat demostrat que Lara 
formava part de l’equip de 
direcció però estava subordi-

nat a Porta i que fins i tot no 
va desenvolupar bé la seva 
feina com a director d’actors.
L’escrit de la magistrada con-
sidera que Lara no ha aportat 
proves de la seva suposada 
feina com a codirector, sinó 
una clàusula del contracte on 
es preveu aquesta possibili-
tat i un escrit de TV3 conce-
dint-li una excedència per fer 
tasques de codirecció.

ECONOMIA

Lleida és la capital amb l’IBI
més car de l’Estat

 REDACCIÓ
 MADRID

Lleida és la capital de provín-
cia de l’Estat espanyol amb 
la quota mitjana més alta 
de l’Impost sobre Béns Im-
mobles (IBI), concretament 
140,02 euros de mitjana. Així 
figura en el rànquing tributari 
dels municipis espanyols de 
2015, que engloba les 52 ca-

pitals de província, elaborat 
per l’Agència Tributària de 
Madrid.
Així, doncs, dos municipis ca-
talans, Lleida i també Tarra-
gona, lideren el rànquing de 
l’esforç fiscal absolut de l’IBI 
-l’anomenada contribució ur-
bana- més elevat de l’Estat 
espanyol, amb un import de 
140,02 i 131 euros respecti-
vament.

10·1111·11 
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La gravació 
mostra com 

els agents 
s’abalancen 

sobre el jove
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El club ha creat un nou equip infantil que competeix en la Segona Divisió 
de la seva categoria. Foto: Marc Retamero

7accents.cat
www.

ESPORTS

El CF Pardinyes presenta els seus 
equips per aquesta temporada

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

El CF Pardinyes ha presen·
tat oficialment els divuit 
equips dels quals disposarà 
al llarg d’aquesta temporada 
2015/16, dos més que l’ante·
rior. El club del barri lleidatà 
ha creat un nou equip infantil, 
que competeix en la Segona 
Divisió de la seva categoria, 
i ha recuperat el conjunt de 
veterans. Així doncs, l’entitat 
ha incrementat enguany el 
seu númeos de jugadors i de 
jugadores fins a un total de 
290. En concret, el Pardinyes 
disposa d’un primer equip 
amateur, tres femenins, un 
juvenil, un cadet, dos infan·
tils, dos alevins, tres benja·
mins, dos prebenjamins i un 
baby, a més de l’esmentat 

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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El club
reivindica

millores en 
les seves

instal·lacions

equip de veterans i un con·
junt inclusiu format per juga·
dors amb discapacitats intel·
lectuals. 
D’altra banda, el club groc·
i·negre, presidit per Rubén 
Tolsà i coordinat tècnica·
ment per Javi Rubio, manté 
un any més la seva aposta 
ferma pel futbol femení. A 
més, insisteix en iniciatives 
de caire social com els partits 
per a pares i mares 
que organitza 
cada dime·
cres. L’acte 
de pre·
sentac ió 
també ha 
servit per 
recordar 
a les ins·
t i t u c i o n s 
una sèrie de 
millores en les 

instal·lacions que reclamen 
des de fa temps. En aquest 
sentit, el vicepresident de 
l’entitat, Carlos García, ha 
demanat la construcció de 
noves graderies, el condicio·
nament del camp annex de 
futbol 7 i un canvi de gespa 
artificial, ja que l’actual està 
molt desgastada. També cal 
reformar el sistema de cla·
vegueram per evitar inunda·

cions com la que es va 
produir arran de la 

darrera tempes·
ta que va cau·

re a la capital 
del Segrià, 
obligant el 
club a sus·
pendre tots 
els entrena·

ments previs·
tos per aquell 

dia.

CULTURA

La Seu Vella de Lleida, 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La sala gran de la Canon·
ja de la Seu Vella de Lleida 
ha estat l’escenari de l’acte 
institucional, organitzat per 
l’Ajuntament de Lleida i la 
Generalitat de Catalunya, 
amb què la capital del Segrià 
commemora la seva capitu·
lació de la ciutat en el decurs 
de la Guerra de Successió, 
ara fa 308 anys. 
 
Conte de la Seu Vella
L’acte institucional també 
ha servit per presentar el lli·
bre Petita història de la Seu 
Vella, un petit relat il·lustrat 
per Pilarín Bayés, escrit per 
Núria Piqué i promogut des 
del Consorci del Turó de la 
Seu Vella. Amb un to amable 
i senzill, el conte fa un repàs 
als diferents espais que con·
figuren la vella catedral de 
Lleida sense deixar de ban·
da la seva transformació en 
caserna i camp de concen·
tració, moments tots ells il·
lustrats de manera divertida 
amb els dibuixos expansius 
que caracteritzen l’obra de 
Pilarín Bayés ·que no ha po·
gut ser present a l’acte per 
motius de salut·, segons ha 
explicat Núria Piqué.
El llibre, adreçat a nens i 
nenes de 8 a 12 anys, es 
presenta en quatre idiomes 
(català, castellà, francès i an·
glès) i amb el format habitual 
amb què l’Editorial Mediter·
rània edita aquesta recone·
guda i famosa col·lecció de 
llibres que, amb el de la Seu 
Vella, arriba als 294 contes 
editats. A més, el llibre es 
complementa amb un altre 
conte per pintar i amb adhe·

sius per als més petits.
Per l’autora dels textos, 
aquesta publicació “és una 
eina magnífica de difusió 
del nostre patrimoni”, ja 
que “faltava la Seu Vella” en 
aquesta col·lecció de contes 
de l’Editorial Mediterrània. 
També ha destacat el fet 
d’haver pogut treballar amb 
Pilarín Bayés, “una dona 
entusiasta de la vida i de 
la seva feina”. El llibre s’ha 
gestat durant el darrer any, 
sobretot a partir de la visita 
que Bayés va fer el maig a la 
Seu Vella.
 
Relleu en la direcció del 
Consorci 
El paer en cap, Àngel Ros, 
i el delegat del Govern a 
Lleida,  Ramon Farré ,tam·
bé s’han referit al relleu de 
Pep Tort en la direcció del 
Consorci del Turó de la Seu 
Vella, en ple procés de la 
candidatura per esdevenir 
Patrimoni Mundial per la 
Unesco. Ros ha explicat que 
tècnics de la Generalitat i de 
l’Ajuntament de Lleida tre·
ballen per redactar les bases 
del concurs públic i “espero 
que en pocs dies podran es·
tar i es podran publicar per 
convocar la plaça de direc·
tor del Consorci” després 
de la renúncia de Tort. Per 
la seva banda, Farré confia 
que entre un mes i un mes i 
mig el Consorci ja tingui nou 
director, malgrat remarcar 
que “no hi ha cap urgència”. 
“Necessitem algú amb l’en·
tusiasme, la il·lusió, el conei·
xement del turó i la capitat 
d’atreure gent del Pep Tort, 
sumat a la capitat de gestió 
de grups, del patrimoni i 
l’econòmica”, ha dit.
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protagonista d’un conte
il·lustrat per Pilarín Bayés
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 Joan Vàzquez vs. la  
perfídia anticigonyaire
12·11

 6
12

del al

Ipcena no vol que s’eliminin els nius de la Seu Nova 
 L. A. PÉREZ DE LA PINTA
 LLEIDA

www.7accents.cat

“Les cigonyes són com vol-
tors”. La frase no és del bisbe 
de Lleida ni de mossèn Age-
let, responsable al Capítol Ca-
tedralici del manteniment de 
la Seu Nova de Lleida, però 
probablement hagi passat 
pel cap d’algun dels pares del 
dispositiu que s’ha activat per 
fer fora aquests animals de la 
façana i les torres de l’edifi-
ci planejat per Pedro Martín 
Cermeño i bastit, entre d’al-
tres, per Francesco de Saba-
tini del 1761 al 1781. Per no 
ser, la frase no és ni tan sols 
meva, però la subscric i més  
en saber que la coneguda en-
titat ecologista Ipcena i el seu 
nogensmenys conegut presi-
dent Joan Vàzquez s’oposa a 
l’activació d’un sistema que fa 
fora les cigonyes de la façana 
d’una catedral a la qual, en-
cara que a mi m’agrada, nin-
gú no li faci excessiu cas si es 
compara amb la Seu Vella. 
La Catedral, i aquest és l’argu-
ment del Capítol Catedralici, 
vol les cigonyes fora d’una fa-
çana  que es deteriora amb els 
excrements d’uns animals que 
obliguen cobertes i torres a 
suportar el  pes d’uns nius que 
arriben a fer 500 kg. La pre-
sència de les cigonyes genera, 
i així ho argumenta Agelet, 
“riscos per als transeünts i els 
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usuaris del temple en caure 
habitualment branques i ex-
crements des dels nius i em-
bussaments als baixants de la 
teulada, que queden sovint 
omplerts de brutícia”, fent 
imprescindibles fins a quatre 
neteges l’any les quals gene-
ren una despesa propera als 
25.000 euros. Aquest estat de 
la qüestió va decidir el Capítol 
Catedralici fa unes setmanes a 
retirar els nius i instal·lar a la 
façana bandes electrificades 
que fan fora les cigonyes, di-
uen, “sense fer-los mal”. L’ac-
tuació, ara en curs, implica una 
inversió de 100.000 euros i 
s’ha realitzat, assenyala el Bis-
bat, tot demanant la llicència 

municipal i les precetives au-
toritzacions del Departament 
de Cultura i el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat. 
Fins aquí, tot correcte, però 
el controvertit Joan Vàzquez 
ha aparegut a escena per de-
nunciar el que ell considera 
“violació” d’una directiva eu-
ropea en la qual s’estableix 
la obligatorietat d’un seguit 
de pràctiques encaminades a 
“protegir” una au –la cigonya 
blanca– la qual es considera 
d’interès comunitari. La Llei  
de Protecció dels Animals, re-
corda Ipcena, indica en el seu 
article 33 que en el cas d’es-
pècies migratòries com ara les 

cigonyes “es prohibeix la per-
torbació dels espais de con-
centració, cria, muda, hiver-
nada i descans”. La retirada 
dels nius, diu Vàzquez, vulnera 
aquest precepte, però des del 
Bisbat s’indica que els nius es 
retiren abans de l’inici del pe-
ríode de cria, el qual comença 
el 9 de febrer. Abans d’aques-
ta data el Bisbat promet instal-
lar vuit nius artificials a la llera 
del Segre, però per Vàzquez 
no és suficient i anuncia ja 
accions “legals” contra la 
Generalitat de Catalunya per 
haver autoritzat la retirada. Si 
la denúncia arriba, no serà la 
primera vegada que Genera-
litat i Vàzquez porten la seva 

relació per camins judicials: 
l’any 2014 Agricultura va em-
prendre accions legals contra 
l’ecologista després que de-
nunciés per negligència una 
veterinària que va participar 
al cas de l’óssa Auberta. La 
denúncia d’Ipcena va ser ar-
xivada, però Vàzquez havia 
estat notícia també el 2007 
a causa d’un xalet seu situat 
al Montsec i que, segons la 
Generalitat, vulnerava la nor-
mativa. Finalment, el jutge no 
va trobar cap delicte, però tot 
indica que la justícia tornarà a 
tenir expedients a sobre de la 
taula amb el nom de Vàzquez, 
tot i que acompanyat ara de 
referències a aquestes en-
tranyables aus abans migra-
tòries i ara lleidatanitzades i 
amb  especial estima per la 
Seu Nova. Mentrestant, més a 
prop d’aquí, en concret a Su-
danell, viu l’autor de la frase –
les cigonyes són com voltors– 
que obre aquesta notícia. La 
sentència es va recollir fa uns 
mesos en un article d’El Pe-
riódico i evidencia una qüestió 
que s’escapa a Vàzquez i que 
el Bisbat de Lleida tampoc no 
cita: a Lleida les cigonyes s’hi 
estan tot l’any i són un proble-
ma per al patrimoni, la neteja 
i, de vegades, la integritat de 
les persones. Serveix ara la 
directiva europea a la qual es 
refereix Vàzquez? L’estat de la 
façana de la Seu Nova sembla 
dir que no.

Les cigonyes han fet de la façana de la Seu Nova el seu particular hostal. 
Foto: Gerard Cardona
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
L’orgasme de la meva vida
Escoltar la veu trencada de Kurt 
Cobain i veure la mirada angoi·
xant del líder de Nirvana inter·
pretant els últims compassos 
de Where Did You Sleep Last 
Night en l’imprescindible MTV 
Unplugged de la banda norda·
mericana. O bé veure l’anto·
lògic desenllaç de la sèrie Six 
Feet Under i escoltar la música 
de Sia, deixeble avantatjada de 
Tori Amos. Fins i tot descobrir el 
secret d’una gran història que 
no té cap secret amb The God 
of Small Things d’Arundhati Roy. 
Són alguns dels meus orgasmes. 
I cadascú ha gaudit dels seus. 
Uns orgasmes que, com la vida 
mateixa, no ens cansaríem de 

reviure.
Ara bé, viure la vida com si no 
sabéssim que un dia ens hem de 
morir no és possible més enllà 
d’un orgasme sexual, dels que 
desvinculen cos i ment per, tan 
simple i tan complex alhora, so·
lament sentir. Perquè l’orgasme 
esdevé sentiment en estat pur, 
un híbrid de fe i obscuritat, d’il·
lusió i realitat, de tu i jo. Inten·
teu descriure un orgasme sexual 
amb paraules i de seguida us 
adonareu que qualsevol frase 
es queda curta, que qualsevol 
paràgraf resulta insignificant al 
seu costat i que, en definitiva, 
qualsevol lletra de l’abecedari 
es converteix en la mera punta 

d’un iceberg enmig de la im·
mensitat d’un continent glacial. 
I és que l’orgasme està per da·
munt de tot, d’un tot que de·
semboca en una gran orgia de 
sentiments en la qual el clímax 
sexual es postula com a colofó 
final, la cirereta d’un pastís que 
mescla dolç i salat com qui com·
bina crispetes blanques i acolo·
rides i se sorprèn amb el canvi 
de sabor que perceben les seves 
papil·les gustatives dins d’una 
sala de cinema on la foscor no 
permet preveure el canvi del 
dolç a salat. De fet, per damunt 
de les grans obres de les quals 
presumeix la humanitat com ara 
la Muralla Xinesa, la Capella Six·

tina, el Coliseum o la Seu Vella 
de Lleida, sempre hi haurà l’or·
gasme. No existeix cap cançó, 
sèrie de televisió ni llibre que 
ens pugui fer sentir el mateix 
que podem arribar a sentir du·
rant aquells dos segons que dei·
xem de ser conscients fins i tot 
de la nostra pròpia existència.
I per què aquesta apologia de 
l’orgasme, més concretament 
del sexual? Doncs perquè hi ha 
qui no sap distingir entre fer 
l’amor i que el follin, entre acari·
ciar delicadament i que li toquin 
els ous o entre posar·se de cul 
i que el donin pel cul. No és el 
meu cas. Per això, no votaré el 
20·D.

Donar... i treure
Dilluns. No he tingut gaires 
moments de treva per seguir 
tot el que ha donat de si 
el segon 9 de novembre 
més important de la his·
tòria d’aquest país. Tan·
mateix, a aquestes hores 
tampoc no m’apassiona 
l’opció d’estar atent als 
informatius de TV3 –espero 
que em perdoni el meu direc·
tor– a veure què m’expliquen. 
Millor espero a demà quan el 
Consell d’Estat, si no està ro·
vellat després de tant temps 
vivint a l’intempèrie, decideixi 
entrar en acció. Ara prefereixo 
calma. Una estona de tranquil·
litat. Amb ella. El millor pla per 
acabar el dia.
La vida (professional) ens ha 
portat a tenir horaris eterns de 
feina. Però no ens queixem. 
Tenim la sort de treballar en 
allò que ens apassiona i potser 
per això cada dia ens vénen 
tant de gust aquests moments 

Joan Rosinach
(Entre parèntesis)

de pausa. M’explica amb de·
talls i matisos qualsevol anèc·
dota dels seus “peques” i a 
mi això em fascina, gairebé 
tant com la mirada d’aque·
lla primera nit. L’escolto amb 
l’atenció d’aquell que (encara) 
descobreix coses noves en la 
persona amb qui està segur 
que vol compartir la resta de 
la seva vida. Ni em passa pel 
cap un futur sense ella. No vull 
ni pensar què seria de mi sen·
se haver·la conegut.
El cansament s’apodera dels 
nostres rostres. El degoteig 
de les imatges (interessants) 
que ens ofereix la petita pan·

talla s’esvaeixen a la mateixa 
velocitat que avui el dia en·
fosqueix. És moment  per a 
què cadascú agafi el seu llibre 
i de fons soni I wanna grow 
old with you, la nostra banda 
sonora particular. Sempre em 
diu que entrarà a l’església al 
pas d’aquesta cançó però avui 
no li queda ni forces per re·
cordar·m’ho. M’encanta veure 
com els seus ulls desapareixen 
per donar pas a una altra nit 
al seu costat. I ja en van no sé 
quantes. I encara ens en que·
den no sé quantes (més).
El darrer petó del dia es fa 
esperar. El joc de l’amor ha 
decidit retardar·lo tanta esto·
na com ens ha estat possible. 
Això sí, la dèria del periodista 
no se me’n va ni en aquests 
instants de tanta intimitat. 
Repasso Twitter abans de (re)
trobar·me amb el coixí, espe·
rant alguna novetat de darre·
ra hora que em permeti co·

mençar a pensar amb l’article 
d’opinió pendent per demà. 
Tres morts per violència de gè·
nere en una setmana al nostre 
país (veí). Sí. No m’adormiré 
tan fàcilment com pensava.
I és que m’horroritza saber 
que, mentre jo espero amb 
deliri aquest moment per 
abraçar·la fins que surti el sol, 
algú se’n van a dormir amb el 
temor de despertar al costat 
de qui més estima(va). Em ve·
nen al cap els meus padrins, 
separats (massa) temps per 
una guerra que mai hauria 
d’haver existit. Es van atrevir 
a dir·me que, en aquells mo·
ments, l’amor ho va  poder tot. 
No sabria com contar·los que, 
a dia d’avui, hi ha persones a 
qui l’amor els ha tret... tot. Ara 
mateix, només em queda l’es·
perança que els seus peques 
llegeixin un dia aquest article 
d’opinió. I el considerin una 
història més. Del segle passat. 

 Tres morts 
per violència de 
gènere en una
setmana al nostre 
país (veí)
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Sucedáneos
Me gusta mucho Ben Har-
per. Especialmente un 
disco que se titula Fight 
for your mind y en el 
que caben temazos 
como el Please me like 
you want to, el treme-
bundo Another Lonely 
Day –que sirve para cortarse 
las venas cuando te deja la 
novia– o el  iniciático Ground 
on Down que es enorme por 
el   weissenborn    –mi   amigo
@sergirt78 lo llama guitarra 
travesera– y porque, como 
dice Ben, todos creemos in a 
few things. Ben es tan grande 
que en mi primera mesa de 
trabajo –y hace ya unos años 
de eso– un servidor tenía una 
foto suya debajo de la que 
campaba la frase What would 
Ben Harper do if he was in 
your place? A lo mejor la fra-
se no es gramaticalmente co-
rrecta, pero lo cierto es que 
no me iba mal mirarla cuando 
había que tomar alguna deci-
sión que otra. Probablemen-
te, algún patán pensará que 
el músico de Pomona tiene 
para mí un carácter “inspira-
dor”, pero no. Y no lo tiene 
porque, para mí “inspirador” 
es como “proactivo” y “em-
poderamiento”… un palabro 
que sólo usan los tontos y 
que caducará en breve. Y Ben 
no caduca nunca: es como 
Marvin Gaye y se entera de 
todo lo que hacemos porque 
lo oye trough the grapevine  
Con todo y con eso, y como 
cualquier grande, Ben tiene 
sucedáneos. Le pasa como a 
Depeche Mode y, así, del mis-
mo modo que Dave Gahan y 
Martin Gore son todo lo que 
OBK quieren ser y no serán 
nunca, Lenny Kravitz daría 
un ojo por ser la mitad de lo 
que es Ben Harper. Y lo haría 
sin saber que Ben Harper se 
sacaría los dos ojos con una 
cuchara si fuese como Lenny 
Kravitz, aunque Mr Cab Dri-
ver no sea una canción mala 
del todo. El problema es que 
Kravitz no entiende que, si el 

L. A. Pérez de la 
Pinta 
Pintan bastos

taxista no le para, no es por-
que sea negro, sino porque 
es Lenny Kravitz.
Los sucedáneos son por tan-
to un mal negocio: una cosa 
de gente sin criterio que no 
da para más, se siente sensi-
ble porque escucha La Oreja 
de Van Gogh sin saber quié-
nes son Irantzu Valencia y La 
Buena Vida y considera que 
el patético sainete que se 
representa estos días en el 
Parlament es algo histórico 
y serio. Pues no, no lo es. Y 
entre todos van a lograr que 
hasta la performance que 
Lluís Companys&co protago-
nizaron en 1934 a modo de 
sucedáneo local de la Revolu-
ción de Asturias parezca algo 
digno. Que nadie espere por 
tanto de todo esto nada más 
allá de cuatro algaradas ca-
llejeras y algún intento más o 
menos desafortunado de es-
cenificación de martirologio 
por parte de los más tarados 
de la cuadrilla. No nos enga-
ñemos: todo lo que estamos 
viendo estos días no es más 
que una prolongación del es-
pectáculo del que, a modo de 

 A Kravitz le 
paraban en Mr 
Cab Driver por 
ser él, no por 
ser negro

opinio@
7accents.cat

hits destacados, forman parte 
los múltiples happenings en 
cunetas, avenidas, carreteras 
y colegios electorales con 
los que nos ha obsequiado 
el nacionalcatalanismo desde 
el referéndum de Arenys de 
Munt en 2009. De los protas 
del sainete, casi mejor no ha-
blamos, pero sí que me per-
mitiré detenerme en la figura 
de Anna Gabriel, la última 
vicetiple que ha entrado en 
escena. Lo hago porque la in-
corporación al reparto de esta 
moza, que asegura ser “nieta 
de las brujas” que no pudo 
“quemar” no sé quién, evi-
dencia que no, que nada de 
lo que pasa estos días debe 
tomarse en serio. Sus referen-
tes literarios y políticos no sé 
cuáles son, pero los musicales 
los ha dejado claros: cuando 
la diputada Gabriel suelta eso 

de las brujas cita No somos 
nada, un himno del punk ca-
limochero vasco de los 80 en 
el que sus autores –La Polla 
Records, se llamaban– ase-
guran (sic) ser “nietos de los 
obreros que nunca pudisteis 
matar”. Estos son los mim-
bres que hay y, por eso, vien-
do de dónde saca las frases 
Gabriel, dudo que la moza 

tenga idea de quiénes fueron 
The Clash o The Stranglers 
y sepa de qué va Golden 
Brown. Hasta en el punk hay 
clases y como a la gente se le 
juzga  por su biblioteca y la 
música que escucha, no pue-
do dejar de preguntarme qué 
hace ahí Antonio Baños. De 
todos modos, da igual, por-
que de esto del prusés opina 
ya hasta Vicente del Bosque, 
que es también él mismo un 
sucedáneo de nadie sabe 
muy bien qué. Que nadie se 
extrañe por tanto si el desen-
lace de todo esto –sea el que 
sea– se celebra por decreto 
con Casera Cola, bocatas de 
tofu y botellas de Pinky, el 
cava ese sin alcohol que be-
ben los críos. Lo parece, pero 
no es política. Como el café y 
la achicoria. Y Ben Harper no 
toma achicoria.

 Lo de Mas es
un trampantojo 
del sucedáneo 
de revolución 
de Companys
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Arriba un moment a la vida (per 
regla general quan passes dels 30 
i estàs casada) que una pregunta 
et persegueix. Tothom te la fa, és 
igual si és un conegut, la veïna del 
cinquè, el forner del barri o aquell 
vellet adorable que et trobes cada 
matí passejant el gos. “Per a quan 
el fill?” Doncs mira, no ho sé. I tu? 
Quan decidiràs anar a la perruque-
ria a arreglar-te el tall de serrell ca-
solà que vas improvisar la setma-
na passada al lavabo i que, no sé 
si t’has adonat, però està tort? O 
quan innovaràs i faràs l’amor amb la 
teva parella un altre dia que no sigui 
la nit de dissabte? Oi que jo no t’ho 
pregunto? Quan una decisió perso-
nal ha passat a formar part del de-
bat públic? I per què tothom es creu 
amb el dret de preguntar-te i acon-
sellar-te sobre aquest aspecte de la 
teva vida? Perquè, evidentment, la 
pregunta “per a quan el fill?” no ve 

mai sola. Hi ha diverses opcions per 
acompanyar-la. Hi ha qui ho fa amb 
la reflexió “és el millor que he fet 
mai i tothom hauria de viure aques-
ta experiència” (doncs me’n alegro 
per tu, però jo no et dic a qui has 
de votar tot i que amb la teva opció 
cregui que t’estàs equivocant) o la 

sempre agradable “no t’ho pensis 
massa que ja no ets tan jove i com 
més gran pitjor”. Normalment res-
ponc amb un somriure educat men-
tre respiro profundament per evitar 
ser descortès i etzibar un: i tu què 
n’has de fer! Suposo que part de 
la culpa és que encara avui molts 
pensen que la funció i la finalitat 

de la dona és la de ser mare, sí o 
sí, i quan abans millor. Doncs seré 
mare quan em roti, quan consideri 
que estic preparada, quan no em 
suposi un daltabaix a la meva vida o 
quan realment ho senti i ho vulgui. 
O potser no ho seré mai de mare, 
perquè no vull o perquè no puc! 

Que aquesta és una altra. Saps com 
fa sentir la pregunta “per a quan 
el fill?” a algú que fa mesos o anys 
que intenta quedar-se embarassada 
però no ho aconsegueix? Saps com 
fa sentir quan, després de molt es-
perar i lluitar per aconseguir adop-
tar un fill, algú et diu “ostres, has es-
tat mare? Doncs no m’havia adonat 

que estiguessis embarassada...”. És 
que no ho he estat d’embarassa-
da... O una altra encara millor: “ah, 
però és teu?”. Evidentment, sí, és 
el meu fill. Són respostes que po-
drien substituir el somriure als lla-
vis però aquestes generarien altres 
preguntes en el nostre interlocutor 

i no entenc perquè hem de donar 
explicacions sobre una cosa que és 
només decisió nostra (i de les nos-
tres parelles, és clar). Així que crec 
que, de moment, davant de“la pre-
gunta” seguiré somrient amb edu-
cació fingida per desviar l’atenció i 
canviar de tema. Molts polítics ho 
fan, serà que funciona... 

Remenat de bolets Laura Cortés

Potser no vull ser mare

Marc Retamero
Temps mort

Saber perdre
Tant o més important que 
saber guanyar és saber 
perdre. L’esport, entre 
moltes altres coses, ha 
de promoure una sèrie 
de valors que, tanmateix, 
es vulneren més sovint del 
que seria desitjable. Els es-
portistes professionals, espe-
cialment els principals cracks 
de les disciplines de masses 
com el futbol, són tot un mi-
rall pels nens i nenes que so-
mien arribar algun dia a ser 
com ells. Per això haurien de 
procurar donar exemple i te-
nir cura dels seus comporta-
ments, tant dins com fora de 
les pistes o terrenys de joc. El 
prestigi adquirit durant anys 
a còpia d’èxits i esforç se’n 
pot anar a les escombraries 
en qüestió de dies, i això és 
el que li ha succeït, al meu 
parer, a tot un mite del moto-
ciclisme com Valentino Rossi. 
I no pas per haver perdut el 
darrer mundial de Moto GP, 
sinó per la manera com ho ha 
fet.
El pilot transalpí, amb el be-

neplàcit de la premsa italiana i 
el seu entorn, s’ha encarregat 
en els últims dies, abans i des-
prés del decisiu Gran Premi 
de València, de culpar Marc 
Màrquez de tots els seus mals 
i frustracions. Valentino no 
ha sabut gestionar la pressió 
en els darrers compassos del 
campionat i s’ha comportat 
com el més malcriat dels nens 
petits, quelcom que hauria 
de ser inaudit en algú de la 
seva experiència i trajectòria. 
Només així s’expliquen les se-
ves paraules acusant Màrquez 
de voler beneficiar Jorge Lo-
renzo a Phillip Island en una 
cursa en la qual qui s’imposà 
fou, precisament, el pilot cer-
verí per davant del mallorquí. 
Només així s’explica la seva 
deliberada puntada de peu al 
Tro de Cervera durant el Gran 
Premi de Malàisia, sens dubte 
una de les accions més anties-
portives que es recorden en 
la història d’aquest esport. I 
només així s’explica que, des-
prés d’un gest com aquest, 
que va acabar amb Màrquez 

per terra i afortunadament 
sense haver de lamentar cap 
lesió important, encara vol-
gués vendre el lleidatà com 
el dolent de la pel·lícula. Bé, 
crec que ni així s’explica tot 
plegat, doncs el cúmul de 
comportaments de Rossi ha 
estat del tot injustificable. Per 
no parlar del vergonyós affai-
re que van haver de suportar 
Marc Màrquez i la seva famí-
lia amb el parell de reporters 
del programa italià Le Iene 
que van viatjar fins a Cervera 
només per fer burla, insultar i 
fins i tot agredir el jove pilot. 
Tot un súmmum de la telepor-
queria que fa mal, molt mal, 
als qui encara defensem el 
periodisme esportiu de qua-
litat. Tot i que, ben mirat, el 
que fan en aquesta mena de 
programes no té res ni de pe-
riodisme ni d’esportiu.
Per acabar-ho d’adobar, Va-
lentino Rossi va plantar la gala 
de final de temporada i no va 
anar a recollir el premi que 
l’acredita com a subcampió 
del món. Dolguts pel triomf 

final de Jorge Lorenzo i fent 
gala una vegada més del seu 
mal perdre, Rossi i la premsa 
del seu país asseguren que 
Màrquez i Lorenzo van signar 
un pacte de no agressió en 
l’última cursa per tal de ga-
rantir el triomf del balear. Un 
biscotto en tota regla, vaja. 
Ningú parla, però, de com un 
gran nombre de pilots van fa-
cilitar a Rossi avançar com un 
coet fins a la quarta posició 
de la graella. Pocs van oferir 
resistència i a alguns, com el 
seu compatriota Danilo Pe-
trucci, només els va faltar 
apartar-se, literalment. Potser 
sí que el bo d’en Marc no va 
arriscar tant com en ell és ha-
bitual, però quina necessitat 
tenia de beneficiar Rossi des-
prés dels greus incidents pa-
tits en les últimes setmanes? 
Un altre directament li hauria 
tornat la puntada de peu a la 
més mínima ocasió. Els grans 
campions han de saber gua-
nyar, sí, però també saber 
perdre, i l’italià ha deixat molt 
a desitjar en aquest sentit.

 Els grans
campions han 
de saber
guanyar, però 
també perdre
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Dormo despullada
Ens fa por despullar-nos, ens 
sentim incòmodes i vulnerables. 
Quan ho fem, de seguida ens 
posem les mans a sobre per 
intentar cobrir-nos. Però 
és que ningú ho recorda? 
Vam néixer despullats. 
Els primers moments de 
la nostra vida, i de la his-
tòria, els vam passar nus. Tu 
i jo. 
Fa poc temps vaig llegir un post 
d’un blog titulat 5 raons per des-
pullar-me més sovint. Explicava 
el moment en què una noia va 
pujar fins al cim d’una munta-
nya, va meditar uns segons i, de 
cop, embriagada per la bellesa 
del paisatge, es va despullar. Va 
deixar caure tot el que portava 
amb ella, no només la roba i la 
motxilla, va deixar caure alguna 

Judit Gómez
Confeccionant-me

cosa més.
Cinc raons per treure’s la roba 
i desfer-se de les inseguretats. 
Deia que despullant-nos ens 
mostrem vulnerables davant 
dels altres, mostrem les nostres 
pors i imperfeccions. Que si ens 
despulléssim tots, ens jutjaríem, 
i que jutjant-nos, aprendríem 
que ens estem fent mal a nosal-
tres mateixos. 
Pot ser és que ens aterra el 
canvi, el temps i el desgast. O 
que amb roba ens creiem més 
“perfectes” i sempre hem an-
helat aquesta il·lusió de per-
fecció. Però crec que, de tant 
en tant, tots ens hauríem de 
despullar. Hauríem d’encendre 
totes aquelles llums d’habita-
cions amb parelles que estan 
fent l’amor a les fosques. Hau-

ríem de despullar polítics que 
sota el seu abric amaguen una 
pell humana. Aquells policies 
que s’aprofiten del poder, tots. 
Perquè despullar-se no és no-
més treure’s la roba. És ser un 
mateix. No sentir-se pressionat 
per les veritats, per les pròpies 
veritats. No imitar un fals perso-
natge en una entrevista de fei-
na, no mentir, mostrar les pors 
o, inclús, deixar de dissimular un 
amor profund. Ser persona.
La noia va tenir por en un primer 
moment, hi havia excursionistes 
per la zona, se’ls havia creuat du-
rant  el camí. Però no es va inco-
modar. Es va sentir bé, realment 
bé. Mirava el seu propi cos a la 
llum del sol, poques vegades ho 
havia fet fora de casa, pensava. 
També va escriure que arriba un 

moment en què et despulles i 
et sents còmode. Destapes el 
teu cos i la teva ànima. Comen-
ces oblidant els sostenidors, el 
maquillatge, els talons i tot allò 
que anomenàvem por. Era lliure 
i volia ser-ho per sempre.
Jo encara no m’he despullat al 
mig del carrer ni a la muntanya. 
Tampoc he despullat un polític 
o un policia i confesso que, al-
gun cop, he amagat el meu cos 
en un vestuari públic. Però dor-
mo despullada. Dormo despu-
llada perquè és l’únic moment 
en què em sincero de debò. 
Deixo lluny les pors, abraço la 
persona que tinc al costat i no 
m’incomodo ni m’amago abso-
lutament de res. Estic còmoda, 
tranquil·la i feliç. I continuo nua 
fins que el sol em torna a vestir. 
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Heroisolímpics
Una emotiva cursa 
contra els obstacles

Wilma 
Rudolph

 ANTONIO MEGÍAS
 LLEIDA
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La ciutat de Clarksville, a Ten-
nessee, no ha estat massa ve-
gades un lloc agradable per a 
la població afroamericana. A 
mitjans del segle XIX va unir-
se al bàndol que defensava 
l’esclavisme en la Guerra Civil 
d’Estats Units i, malgrat que 
va guanyar el nord i va abo-
lir-se de manera oficial, va ser 
a l’estat sureny on al 1865 va 
crear-se el Ku Klux Klan.
Gairebé un segle després en-
cara estava vigent un sistema 
de segregació i violència ra-
cial, però un dia de finals de 
1960 va viure’s un moment 
històric, un punt d’inflexió; 
va celebrar-se el primer acte 
oficial no segregat. El miracle 
va ser mèrit de l’atleta més rà-
pida del món, la Perla Negra, 
que tornava a casa després 
de guanyar tres medalles d’or 
als Jocs Olímpics de Roma i 
que va exigir a les autoritats 
un homenatge que inclogués 
tothom si volien comptar amb 
la seva presència.
Wilma Glodean Rudolph, nas-
cuda el 1940, en té prou amb 
aquella llegendària actuació 
a la capital italiana per me-
rèixer un lloc privilegiat en 
la història de l’esport. 
La seva carrera va ser 
curta, pero és proba-
ble que la resta de 
la seva vida sigui 
un exemple encara 
més gran de tena-
citat, de lluita, de 
dignitat, de gene-
rositat. Allà va ser –
encara que també a la 
pista– on va demostrar 
qui era.

No podeu imaginar una infàn-
cia pitjor. Wilma va néixer pre-
maturament i sempre va tenir 
una salut feble, patint febre 
escarlatina o una doble pneu-
mònia. Als 4 anys va contrau-
re la pòlio, una malaltia que 
afecta el sistema nerviós i que 
li va paralitzar la cama esquer-
ra. Ella mateixa recordava: “El 
metge em va dir que no tor-
naria a caminar mai més, però 
ma mare va dir que sí. Jo la 
vaig creure a ella”. Els pares 
van trobar un altre hospital; 
estava lluny però allà li farien 
una teràpia setmanal. La resta, 
durant molts anys, va ser obra 
dels seus germans, fent torns 
per fer-li massatges i la seva 
extraordinària determinació; 
no li agradava anar amb cros-
ses i una pròtesi a la cama, 
volia ser com la resta, així que 
va lluitar amb totes les seves 
forces i, contra pronòstic, als 
12 anys va poder caminar de 
manera normal.
Curiosament, l’intens treball 
de recuperació que havia fet 
per superar la pòlio li havia 
permès desenvolupar una for-
ça a les cames que deixaria 
bocabadat el món. Va comen-
çar seguint la seva germana al 

bàsquet però 
aviat va 

conèixer una figura clau en la 
seva carrera, Edward Temple, 
l’entrenador d’atletisme de la 
Universitat Tennessee State, 
que la va convèncer del seu 
potencial com a sprinter. No 
s’equivocava; el 1956, quatre 
anys després de començar a 
caminar i sent una estudiant 
d’institut, va ser la més jove 
de la delegació d’Estats Units 
als Jocs de Melbourne’56, on 
va endur-se la meda-
lla de bronze en 
el 4x100.
No va entrar 
a la univer-
sitat fins al 
1958, any en 
què va tenir 
la seva pri-
mera filla. Ser 
mare, però, no 
va ser cap impedi-
ment per mantenir els 
seus meteòrics progressos a 
la pista i el 1960, abans dels 
Jocs de Roma, va batre el 
rècord mundial dels 200 me-
tres, arribant a la capital itali-
ana com una de les màximes 
favorites. No hi va haver lloc 
per a les sorpreses; va impo-
sar-se amb molta autoritat en 
els 100 metres amb un temps 
d’11 segons i en els 200 me-
tres tampoc no va tenir rival, 
finalitzant la seva exhibició 
enduent-se el 4x100 amb les 
seves companyes de Tennes-
see State, les Tigerbelles.
Va esdevenir una celebritat 
a nivell mundial, però no va 
oblidar d’on venia. Als dos se-
güents anys va continuar gua-
nyant curses a un ritme im-
parable, campionats d’Estats 
Units, Panamericans, exhibi-
cions a Europa, etc. Era, sens 
dubte, la gran favorita per als 
Jocs de Tòquio’64, pero sor-

Va superar 
moltes 

malalties en 
la infància

prenent tothom el 1963, amb 
22 anys, va decidir retirar-se. 
Les causes podrien ser que 
havia acabat la carrera de ma-
gisteri, que va casar-se amb el 
pare de la seva filla i que va 
quedar de nou embarassada, 
però cal no oblidar que en 
aquells temps ser la millor at-
leta del món no significava res 
a nivell econòmic. Duia anys 
arrasant a les pistes però no 

DESTAQUEM

: 1956_ Guanya la 
medalla de bronze 
a Melbourne. 
: 1960_ Tres ors 
als Jocs de Roma.
: 1961_ Bat el
rècord mundial 
dels 100 metres. 

havia guanyat diners.
Potser simplement li apetia 
més fer el que va fer: exercir 
de mestra a nombroses es-
coles, ajudar els més neces-
sitats, fer conferències, lluitar 
pels drets civils, ser una pio-
nera en la defensa dels drets 
de la dona, que va entrar al 
món de l’atletisme de manera 
molt més visible gràcies a ella, 
continuar tenint fills i tirar-los 
endavant. 
Va participar en el programa 
del govern Champ Operati-
on, on entrenava joves sense 
recursos pels quals organit-
zava curses. També va fer de 
comentarista de televisió i, 
òbviament, va rebre molts ho-
menatges i va ingressar a tots 
els Hall of Fame possibles.
El 1994 li va ser diagnosticat 
un tumor cerebral i als pocs 
mesos va perdre la batalla. El 
1997 el governador de Ten-
nessee va establir que el 23 
de juny, data del seu naixe-
ment, seria des de llavors el 
dia Wilma Rudolph.

http://www.7accents.cat
https://www.youtube.com/watch?v=RLmn7MsDhHU
https://www.youtube.com/watch?v=uyLR4xVsID4
https://www.youtube.com/watch?v=uyLR4xVsID4
https://www.youtube.com/watch?v=Ghrqh8CRaFw
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la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients

Assessorament fiscal
gestió comptable, mercantil i 
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auditories
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estudis viabilitat de negocis
vehicles, patents i marques
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7accents.cat
ROOTS & CULTURE
“Do it yourself ”
4t Ponent Roots Festival
L’esdeveniment per excel·lència de música negra torna a Lleida

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

Edu Selecta & Uri Roots 
deixen de banda la seva 
col·lecció de vinils, tots ells 
amb portades de senyores 
i senyors “afro” ballant ska 
clàssic, per reunir-se noctur-
nament amb mi entre birra i 
birra i parlar àmpliament del 
Ponent Roots Festival, l’esde-
veniment musical que agrupa 
en un cap de setmana con-
certs de vàries bandes de mú-
sica negra d’estils propers al 
soul, l’ska, el reggae, el funk 
i el disco al Cotton Club de 
Lleida.
Ponent Roots  és el clar exem-
ple de passió per la música, la 
de dos joves que ja fa qua-
tre anys decideixen crear el 
seu propi festival ideal i sen-
se cap tipus de subvenció ni 
ajut institucional omplen any 
rere any d’amants de la músi-
ca negra, cercadors del beat 
i l’esperit jamaicà, la mítica 
sala Cotton Club de Lleida. 
Bandes com els famosos Ska-
talites, The Excitements, Los 
Mambo Jambo, The Pepper 
Pots i els lleidatans Familia 
Torelli, entre d’altres, han par-
ticipat en edicions anteriors 
satisfactòriament, contribuint 
a la consolidació del festival 
com un referent de la música 
afroamericana.
Però Ponent Roots no només 
és un festival de música ne-
gra. Tal com explica l’Uri, a 

Edu Selecta & Uri Roots 
parlant sobre l’evolució 
i l’essència del Ponent 
Roots Festival.
Foto: Imma González

Ponent Roots 
no només és 
un festival de 
música negra

part de les punxades de vinils 
que realitzen durant tot l’any 
en trobades de caire divers, 
els Roots també funcionen 
com a segell discogràfic. La 
seva primera referència va ser 
publicada en format d’àlbum 
split de 7 polzades d’edició 
limitada a l’abril d’enguany, 
coincidint amb el Record 
Store Day. 300 còpies úniques 
i numerades amb senzills inè-
dits de Soweto i Natty Bo, en 
col·laboració amb el lleidatà 
temple dels vinils Grans Re-
cords. Un caramelet únic per 
als melòmans més exigents, 
però l’split  no serà l’únic tre-
ball de Ponent Roots, ja que 
l’inconformisme d’aquests 
dos joves els durà a publicar 
almenys una referència per 
any. Tot i ser un projecte pu-
rament independent i auto-
finançat només amb l’ajuda 
de petits mecenes, la si-
nergia amb altres sectors fa 

del festival quelcom enèrgic i 
amb personalitat. Així doncs, 
la marca de cervesa artesana 

de Menàrguens La Vella Cara-
bana  col·labora des d’edici-
ons anteriors amb l’aventura, 
elaborant una cervesa única 
per a l’esdeveniment més 
que recomanable. I no, no us 
penseu que el Ponent Roots 
només aplega vells rude-boys 
i soul music lovers, sinó que 
el treball i la presència durant 
tot l’any d’Edu Selecta & Uri 
Roots en “punxades” univer-
sitàries i en sessions especials 
en alguns dels millors clubs 
de la ciutat i del panorama 
musical fan que el festival re-
uneixi un públic d’edats i cul-
tures diverses però amb sen-
timents comuns: l’essència de 
la música negra i la cultura de 
club. Tres bolos i un nighter a 
preu d’escàndol consolida el 
Ponent Roots com un esde-
veniment únic apte per a tots 
els públics i gustos musicals. 
En finalitzar la xerrada, de-
mano a l’Edu i a l’Uri que em 
recomanin un parell de discs 
per anar fent caliu de cara al 
festival. L’Edu em parla de 
l’aclamat Back to black (Uni-
versal, 2006) de la desapa-
reguda Amy Winehouse. Un 
clàssic del soul modern i avui 
en dia un referent de la mú-
sica negra. Mentre que l’Uri 
Roots decideix recomanar-me 
el  brutal Fear of a Black Pla-
net (TIDJMG, 1990)  de Public 
Enemy. 
Crear el festival ideal, és un 
èxit. 
ROOTS & CULTURE és un 
èxit.
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Cartell del Ponent 
Roots Festival.

https://ca-es.facebook.com/PonentRootsProduccions
http://www.7accents.cat
http://www.7accents.cat
http://ponentroots.com/qui-som/
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https://www.youtube.com/watch?v=6wQ6NFrjK7Q
https://www.youtube.com/watch?v=2WHe5fxS3dA
https://www.youtube.com/watch?v=2WHe5fxS3dA


VISUAL

Bigott: “Cuatro, tres, dos, 
uno.......... ¡foto!”

 POL ISHANDA

Ja fa tres setmanes que Bi-
gott passava pel Cafè del Te-
atre de Lleida (i ja era hora) a 
presentar el seu últim àlbum 
Pavement Tree (Grabaciones 
en el mar, 2014). El disc se 
situa a una distància pruden-
cial  quant a so i producció 
dels seus anteriors treballs, 
potser per la mà del també 
músic Jeremy Jay en la pro-
ducció d’aquest dic o potser 
per l’evolució natural i l’equi-
libri amb els elements de la 
naturalesa del músic arago-
nès. La sala estava a mig gas, 
com acostuma a ser habitual, 
però l’esperit i el carisma de 
l’artista van contagiar ràpi-
dament el públic, creant una 

atmosfera única, submergida 
en bandes sonores del caire 
de “Baby lemonade”, “God 
is gay” o “Cannibal”. Els balls 
i els monòlegs incomprensi-
bles van acompanyar la vet-
llada nocturna, evidenciant 
el més essencial: Bigott és 
Bigott.

Borja Laudo, més 
conegut com a Bi-
gott, posant per a 
una foto com sola-
ment ell sap fer-ho.

‘Currents’ de Tame Impala, un dels discs 
més esperats de cara a aquest 2015

 POL ISHANDA

Heu tingut mai la sensació 
de poder mastegar la mú-
sica? És el que passa amb 
l’últim disc dels australians 
Tame Impala Currents (Mo-
dular Recordings, 2015). Un 
àlbum que s’allunya del so 
fuzz/rocker dels discs ante-

riors per apropar-se cada 
cop més al dream-pop i al 
pop psicodèlic. Les guitarres 
queden en un segon pla i 
donen pas als sintetitzadors 
i a la veu en falset d’un Ke-
vin Parker més orgullós que 
mai de la seva música. Tame 
Impala és ja un referent de la 
neopsicodèlia actual.

Portada de ‘Currents’, darrer àlbum de la 
banda Tame Impala.

Stay presenta el single ‘Smiling Faces’ 
com a avançament del proper àlbum

 POL ISHANDA

Els barcelonins Stay han pre-
sentat el senzill Smiling Fa-
ces, que anticipa el so i el ca-
ràcter del qual es nodrirà el 
seu proper àlbum The Mean 
Solar Times (Rock Indiana, 
2015). El treball ha estat 
produït pel prestigiós Owen 
Morris i hi col·labora en al-

gunes guitarres l’exbaixista 
dels famosos Oasis Andy 
Bell. Una sessió de rock 
psicodèlic amb un so total-
ment 90’s que posa la pell 
de gallina. Vam poder gau-
dir d’Stay a Lleida en l’última 
festa d’aniversari dels B-Side 
Collective el 2014 i esperem 
que tornin aviat a presentar 
el nou treball.

Portada d’’Smiling Faces’, nou senzill dels 
Stay.

Artistes internacionals i un gust 
exquisit en el cartell de la quarta edició 

Myles Sanko encapçala el cartell de la 4a edició del Ponent Roots Festival. 
L’artista, originari de Ghana, visitarà Lleida per primera vegada.

Amb el cartell davant, re-
passem la programació en 
companyia dels Ponent Ro-
ots. Per començar, destaca 
l’aparició d’un cap de cartell 
d’alta gamma, l’artista ori-
ginari de Ghana i resident a 
Anglaterra Myles Sanko. Si us 
plau, cliqueu a la fotografia i 
no us quedarà cap motiu per 
no assistir a la vetllada. Un 
concert únic on el soulman in-
ternacional presentarà el seu 
primer LP Forever Dreaming 
(Légère Recordings, 2014). 
Des dels seus inicis, combi-

na els deep grooves i el jazz 
amb el soul. Segons paraules 
del propi músic, la seva inten-
ció és “transmetre sensacions 
agradables” i sembla que ho 
aconsegueix sobradament en 
aquest darrer àlbum. En se-
gon lloc, però no menys im-
portant, el festival comptarà 
amb la presència dels Slings-
hots. Procedents de Barcelo-
na i amb vàries publicacions 
sota el braç, la banda manté 
com a base el funk, passant 
per les melodies negres i la ri-
quesa del jazz, sense deixar el 

rock de banda: delicatessen 
musical i un savoir faire ex-
quisit. Seguidament, la banda 
més veterana de l’esdeveni-
ment: The Kinky Coo Coo’s, 
un col·lectiu d’amants de mú-
sica jamaicana que va editar 
la seva primera referència el 
2003 i que ara presenta el seu 
treball Sweet, Fun & Ready 
(Liquidator Music, 2013). Per 
acabar, la protagonista espe-
cial del cartell, la Northern 
Soul Girl Levanna Mc Lean, 
famosa pel seu soul dancing, 
únic en la seva espècie.
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https://www.youtube.com/watch?v=dZLLPaX4SS4


Fundador de 
Arriaga Asociados

Jesús maría Ruiz de arriaga
al contraatac

“En España, durante la
dictadura, se nos inculcó 
que quejarse era peligroso”

 L. A. PÉREZ DE LA PINTA
 LLEIDA

www.7accents.cat

Dice la RAE que endosar es 
“trasladar a alguien una carga 
o cosa no apetecible” y fue 
práctica de bancos y cajas de 
ahorro en España entre 2009 
y 2011. El objeto de endo-
se fueron las participaciones 
preferentes, un producto fi-
nanciero de alto riesgo -im-
plicaba la cesión perpetua 
a cambio de intereses de un 
capital inicial- que se vendía 
a ahorradores particulares. 
Jesús María Ruiz de Arriaga 
sufrió en carne propia un caso 
parecido -le convencieron 
para invertir en Martinsa-Fa-
desa-, se puso a estudiar De-
recho para defender lo suyo y 
hoy es el abogado de referen-
cia para todos los particulares 
víctimas de endoses realiza-
dos por las entidades que nos 
han metido a todos en el lío 
en el que aún estamos.

Algo no me cuadra... usted 
tiene cuatro carreras y diez 
posgrados. ¿Cómo le tomó 
el pelo Fadesa?
Me encanta estudiar, hago 
un posgrado al año pero con 
Martinsa-Fadesa me fié. Na-
die pensaba que su banco o 
su asesor financiero pudiera 
engañarle a propósito y hoy 
hasta la UE dice que la nor-
mativa española es demasia-
do favorable para las enti-
dades financieras. Con lo de 
Fadesa me quedé a cuadros, 
pero luché por lo mío.  Ban-
kia y Martinsa-Fadesa jamás 
debieron salir a bolsa y las  
preferentes no podían ven-
derse a simples ahorradores. 
Los políticos, permitieron co-
sas que no debían y la broma 
la ha pagado gente que fue 
educada durante la dictadu-
ra y que tiene interiorizado 
el miedo a la queja. Y eso lo 
sabían los bancos.

A usted, reclamando, no le 
ha ido mal.
Yo me formé para ello. Me 
puse a estudiar Derecho por-
que en España no había abo-
gados para consumidores. 
Nosotros detectamos que 
había nicho y aquí estamos. 
Podría haberlo hecho antes 

otro, pero hemos sido noso-
tros: Tenemos oficina en 22 
ciudades y ganamos el 98% 
de los casos. A la adminis-
tración concursal de Fadesa 
le gané el caso cuando era 
un recién licenciado, por eso 

le digo a todo el mundo que 
no se desanime. Y los que 
menos deben desanimarse 
son las víctimas de las prefe-
rentes, porque los bancos les 
hicieron jugar a al ruleta rusa 
con el dinero que tenían para 

la vejez. Y lo de Bankia… en 
fin. Casi obligaban a comprar 
acciones a gente que pedía 
créditos. Y esas acciones han 
perdido el 99% de su valor. 
A muchos les da vergüenza 
reconocer que les han enga-

ñado y casos como el de Iker 
Casillas ayudan a vencer eso, 
porque aquí ha caído gente 
de todo tipo y condición. Los 
bancos necesitaban dinero 
para tapar sus agujeros y co-
gieron el de la gente. 

En Lleida no tienen oficina.
No, pero si alguien nos llama, 
venimos. Yo vivo en Huesca 
además. En Nueno, que es un 
pueblo cerca. La empresa em-
pezó en mi casa y hasta aquí. 
En la vida he hecho de todo: 
fui fraile; trabajé muchos años 
en Atades, que es una funda-
ción que trabaja para la inser-
ción de las personas con dis-
capacidad psíquica, y ahora, 
aquí. En sí, es todo lo mismo: 
ayudar. Trabajar es ayudar: 
un mecánico también ayuda 
y el que fabrica un tornillo o 
quien hace pan. Y vosotros, 
los periodistas, también. Pero 
en este caso mío quizá se ve 
más. Pero es lo mismo. De lo 
que se trata es de que todos 
entendamos que sí se puede. 
Cuando hay una injusticia, 
hay que reclamar. En España, 
durante la dictadura, se nos 
inculcó que quejarse era pe-
ligroso. Y hay que perder ese 
miedo que nos inculcaron”.
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