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editorial
Les lleones també ploren
Avui és el dia que volem retre un 
sentit homenatge a tots aquells 
equips i esportistes modestos, 
sense més recursos que una font 
inesgotable d’esforç i perseveran-
ça. Perquè l’esport és justament 
això, homes i dones lluitant per 
assolir els seus objectius esportius 
amb disciplina, il·lusió i compa-
nyonia, això últim, sobretot, en el 
cas dels esports col·lectius. Resul-
ta difícil destacar-ne un; són tants 
els equips de Lleida amb més ta-

lent que diners que malden per 
sobreviure mitjançant unes gotes 
de suor, però també de llàgri-
mes, que valen tant com l’or de 
les mines del rei Salomó. Però 
per proximitat i, també, per afec-
te ens veiem obligats a parlar de 
les “Lleones” de l’Handbol Par-
dinyes, un equip que mereix re-
trobar-se amb la llum que l’atzar, 
de vegades maliciós, li ha negat. 
Després d’una primera volta en 
què la deessa Fortuna ha deixat 

de somriure a les noies de l’hand-
bol, aquest dissabte les “Lleones” 
van deixar de plorar per tornar a 
rugir amb força. Com la versió fe-
menina d’aquests mamífers carní-
vors, el grup format per les juga-
dores del Pardinyes van tornar a 
caçar juntes i, en aquesta ocasió, 
les víctimes van ser les integrants 
de l’Igualada, preses indefenses 
d’unes “Lleones” amb fam de 
victòria. Sumaven ja massa jorna-
des de pocs somriures i moltes 

llàgrimes jugant a consciència, 
guanyant en esperit i perdent en 
el marcador. Però les “Lleones” 
han plorat, s’han llepat les feri-
des i han tornat a aixecar-se des-
prés de cada derrota per demos-
trar-nos que l’esport és una selva 
i que elles en són les reines. I és 
que a l’esport lleidatà no li calen 
corones per regnar, sinó lleons 
i lleones per imposar la seva llei 
dins i fora de la pista. Nosaltres ja 
sentim els seus rugits...

Jo no vaig tenir un Blue Monday

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/accent/4592/el-nou-president-catala-dona-la-benvinguda-al-primer-dels-dos-trens-nous-que-circularan-pe
http://www.7accents.cat/accent/4593/el-ja-expresident-dunio-democratica-de-catalunya-es-retira-tard-i-malament-pero-avisa-o-am
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El jutjat d’instància número 
2 d’Osca ha acollit aquest 
18 i 19 de gener de 2016 el 
judici entre l’Aragó i Catalu-
nya per la propietat de les 
pintures murals de la Sala 
Capitular del Monestir de 
Sixena, després que el go-
vern de l’Aragó va fer públi-
ca a finals d’agost de 2013 
la reclamació a Catalunya 
dels frescos, que actualment 
es troben exposats al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC). Les pintures, que 
daten del segle XII, van ser 
traslladades a Barcelona 
després d’un incendi al mo-
nestir durant la Guerra Civil 
i l’Ajuntament de Barcelona 
les va restaurar. L’executiu 
aragonès considera que “le-
gítimament” els béns per-
tanyen a la congregació de 
l’ordre de Sant Joan de Je-
rusalem, propietari del mo-
nestir, i que se les van endur 
“sense cap títol jurídic de 

propietat”. El MNAC les té 
en dipòsit des de l’any 1940 
i, des de 1960, estan expo-
sades al públic com una de 
les grans obres mestres de 
la col·lecció del museu. L’ob-
jecte de la demanda, pre-
sentada pel govern d’Aragó 
i l’Ajuntament de Villanueva 
de Sixena contra la Genera-
litat i el MNAC és impugnar 
el títol que ostenta la Gene-
ralitat i el MNAC en relació 

a les pintures murals. Durant 
el judici de la setmana pas-
sada, el director del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC), Pepe Serra, alerta-
va que el trasllat a Vilanova 
de Sixena de les pintures 
murals de la Sala Capitular 
del Monestir exposades al 
MNAC faria perillar la seva 
integritat. Joan Guitart, que 
va ser conseller de Cultura 
del 1988 al 1996, va confir-

mar que el 1992 va signar 
amb les monges del Mones-
tir de Sixena un contracte 
per cedir de manera indefi-
nida les pintures a la Gene-
ralitat, un contracte que la 
part aragonesa diu que és 
“fals”. Els representants ara-
gonesos insisteixen que les 
pintures van ser “robades” i 
els catalans que van ser “sal-
vades” després d’un incendi 
el 1936. El Monestir de Sixe-

na va formar part del Bisbat 
de Lleida fins al 1995, quan 
l’Església va disposar que 
havien de coincidir els límits 
polítics amb els eclesiàstics. 
Aquell any van començar els 
problemes i els diversos li-
tigis pel patrimoni. I és que 
l’Aragó i Catalunya no s’en-
fronten només per les pintu-
res murals. El 27 febrer 2015 
Osca va acollir el judici en-
tre l’Aragó i Catalunya per la 

http://www.7accents.cat
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el
se7è
cel

El mo-
nestir de 
Sixena va 
deixar de 
formar 
part del 
Bisbat de 
Lleida el 
1995 per 
decisió de 
l’Església.  
Aquell 
any van 
començar 
els diver-
sos litigi 
pel patri-
moni

El que l’art ha 
unit que no ho 

separi...

Catalunya va 
comprar les 
obres entre 

els anys 1983 
i 1994

Alguns de les 
obres que reclama 
l’Aragó exposa-
des al MNAC i al 
Museu de Lleida.
Fotos: ACN

propietat de 97 peces d’art 
del Monestir de Santa Maria 
de Sixena que la Generali-
tat i el MNAC van comprar 
a l’orde religiós del cenobi 
entre el 1983 i el 1994. Les 
obres actualment s’expo-
sen al MNAC i al Museu de 
Lleida i l’Aragó demana la 
nul·litat de les vendes per-
què considera que no se’n 
va informar al ministeri de 
Cultura. La Generalitat, en 
canvi, defensa la legalitat 
de les compres d’uns béns 
que estaven a Catalunya des 
d’abans dels anys 70 i que 
“havien estat protegits per 
la Generalitat”. Recorden, 
a més, que a Europa hi ha 
una tradició que els fons 
museístics són resultat de 
compres-vendes. A Madrid, 
per exemple, defensava 
l’advocat de la Generalitat, 
hi ha molts béns de Cata-

lunya, Osca i d’arreu. Fins i 
tot, assegura, hi ha béns de 
Sixena “repartits” per tot el 
continent i no consta que hi 
hagi cap procediment judi-
cial més obert. A més, con-
sideren que els contractes 
formalitzats són de natura-
lesa personal entre les dues 
parts que els van subscriure 
i “legítims” des d’un punt 
de vista jurídic. Per això de-
fensen que el jutjat d’Osca 
no és el competent per jut-
jar aquest assumpte perquè 
les accions personals s’han 
de fer als domicilis dels de-
mandats, és a dir, Catalunya 
o Àlaba, on resideixen ara 
les monges. En aquest sen-
tit, des de Catalunya es va 
plantejar un conflicte 
jurisdiccional del 
jutjat d’Osca. 
El mateix 
jutjat el 
va rebut-
jar i ara, 
a q u e s t 
mes de 
g e n e r , 
també l’ha 
rebutjat el 
Tribunal Su-

prem. El 8 d’abril de 2015 el 
Jutjat de Primera Instància 
número 1 d’Osca va dictar 
sentència, que declarava la 
nul·litat de les compraven-
des fetes per la Generalitat 
els anys 1983 i 1992, i pel 
MNAC l’any 1994 i ordena-
va el seu trasllat al Monestir 
de Sixena. Dos mesos des-
prés, l’11 de juny de 2015, 
la Generalitat i el MNAC van 
interposar recursos d’apel-
lació contra aquesta sentèn-
cia davant el Jutjat d’Osca. 
Aquests recursos encara 
s’estan estudiant i mentre 
no hi hagi sentència ferma, 
les 97 obres d’art de Sixena 
segueixen exposades a Ca-
talunya.

Perilla la inte-
gritat de les 

obres
El director 
del Museu 
N a c i o n a l 
d’Art de 
Catalunya 
( M N A C ) , 

Pepe Ser-
ra, alerta 

que el trasllat 

a Vilanova de Sixena de les 
pintures murals de la Sala 
Capitular del Monestir ex-
posades al MNAC faria peri-
llar la seva integritat. Ho ha 
declarat en el judici que va 
començar aquest dilluns al 
Jutjat d’instància número 2 
d’Osca. Joan Guitart, que va 
ser conseller de Cultura del 
1988 al 1996, ha confirmat 
que el 1992 va signar amb 
les monges del Monestir de 
Sixena un contracte per ce-
dir de manera indefinida les 
pintures a la Generalitat, un 
contracte que la part arago-
nesa diu que és “fals”. Els 
representants aragonesos 
insisteixen que les pintures 
van ser “robades” i els ca-
talans que van ser “salva-
des” després d’un incendi el 
1936. El Monestir de Sixena 
va formar part del Bisbat 
de Lleida fins al 1995, quan 
l’Església va disposar que 
havien de coincidir els límits 
polítics amb els eclesiàstics. 
Aquell any van començar els 
diversos litigis pel patrimo-
ni.

http://governacio.gencat.cat/ca/inici/
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Set hores per descobrir per 
què somriu, estima i viu 
l’alcaldessa de Raimat,

Eva Horcajada

7 hores,
 GERARD

MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Llevar-se a les vuit del matí 
és un malson, almenys per a 
un periodista de tota la vida, 
d’aquells que s’adormen al 
sofà ben entrada la matinada 
amb el comandament del te-
levisor a una mà, una llauna 
de cervesa a l’altra i un gos 
còmodament estirat als seus 
peus. Però si mitja hora més 
tard, a dos quarts de nou, qui 
t’espera a l’altra banda del 
carrer il·lumina el cel encapo-
tat amb un somriure d’orella 
a orella i dos petits, els seus 
fills, somrient amb la mateixa 

intensitat, tot canvia, a millor, 
és clar.
GERARD MARTÍNEZ

“Somriu, estima i viu” és un 
eslògan o una manera de 
viure?
EVA HORCAJADA

Somric, estimo i visc cada dia 
perquè només així serem ca·
paços de superar les dificul·
tats que apareixen al llarg del 
camí que ens ha de conduir a 
la felicitat.
G. M.

Això és el que intentes 
transmetre als teus alum-
nes?
E. H.

Dirigir una escola rural per·
met afrontar les classes sense 
presses ni neguits, ja que no 
hi ha sirenes ni cap ordre es·

tablert al qual ens haguem de 
cenyir fil per randa.
G. M.

Et consideres una docent di-
ferent, doncs?
E. H.

No, simplement que hi ha col·
legis que són com museus, 
on sembla que s’hagi de res·
pectar un silenci sepulcral; en 
canvi, jo penso que els nens 
i les nenes han de parlar, vull 
que ho facin. I si tenen ganes 
de cantar i ballar, ¿per què 
no? D’aquesta manera entre·
nem la seva psicomotricitat!
I així és. Comença a sonar “La 
cançó del goril·la” i una dese-
na de taps de bassa amb mil 
vegades més sentit del ritme 
que jo es disposen l’un al cos-
tat de l’altra per mostrar-me 

una coreografia tan ballable 
com qualsevol cançó de l’es-
tiu que es preuï. L’Eva Horca-
jada és la directora de l’esco-
la Josep Mañé i Gavaldà de 
Raimat i se la veu avesada a 
haver de ballar amb segons 
qui...
G. M.

Treballes amb infants i, ara, 
també amb polítics. Quina 
és la diferència? A banda 
que ballen pitjor...
E. H.

Els nens són purs, naturals, 
transparents... Els polítics, 
no. El selfie de l’alcalde de 
Lleida amb el president de 
la Generalitat demostra que, 
malauradament, es fixen més 
en les formes que en el con·
tingut.

G. M.
De quina manera et vas dei-
xar embolicar per entrar en 
política?
E. H.

Ja tenia antecedents polítics. 
Era simpatitzant de Conver·
gència i estava implicada 
amb l’Ajuntament de Molle·
russa en temes de voluntari·
at. I vaig acceptar la proposta 
que del Paco Cerdà i el Toni 
Postius d’anar a les llistes de 
CiU, d’una banda, perquè si 
vols canviar les coses és més 
fàcil fer·ho des de dins que 
des de fora, ja que la majoria 
de les portes només s’obren 
des de dins, i, de l’altra, per 
Raimat. Si no feia el pas, el 
poble hauria passat a mans 
d’una junta gestora.

http://www.7accents.cat
http://www.7accents.cat/canal/article/4591/selfie-esperant-que-el-comboi-del-tren-de-la-pobla-se-situi-sobre-les-vies
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somriu, 
estima i viu

G. M.
No hi havia ningú més inte-
ressat a ser-ho?
E. H.

Doncs la veritat és que no. 
L’Ainhoa, l’alcaldessa de Rai-
mat fins aleshores, havia de-
cidit no tornar-se a presentar 
i calia que algú fes un pas 
endavant. Tot i això, vaig es-
perar fins a l’últim moment a 
acceptar la proposta.
G. M.

Te’n penedeixes?
E. H.

En absolut! A més, durant 
aquests sis mesos m’he sentit 

molt estimada pel poble i per 
tots els veïns de Raimat.
G. M.

Però sembla que l’Ajunta-
ment de Lleida no valora 
tant la teva feina...
E. H.

(riu) Ni la meva feina ni el 
poble de Raïmat en general. 
Pensa que som una entitat 
municipal descentralitzada 
(EMD) pertanyent a Lleida 
que paga el mateix IBI que 
els lleidatans però obtenint 
menys serveis a canvi. Som 
lleidatans de segona... o fins 
i tot de tercera!

G. M.
Però els diners que genera 
Raimat on van? Es destinen 
al teu sou?
E. H.

(riu) Saps prou bé que no 
cobro res... Legalment, com 
a presidenta d’una EMD, no 
puc tenir sou, però a petició 
de CiU el Ple de la Paeria va 
aprovar el reemborsament 
de 50 euros per assistència a 
Plens i reunions, la qual cosa, 
encara que resulti insufici-
ent, em servirà per sufragar 
la benzina d’anar tot el dia 
amunt i avall, les dietes, etc. 
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G. M.
Tot i això, al llarg d’aquests 
darrers dies no t’has mos-
trat massa conforme amb 
l’actitud de la Paeria respec-
te d’aquest tema...
E. H.

El PSC no em vol pagar les 
dietes de 2015 perquè con-
sidera que no estava pressu-
posat. Hi ha una part de raó 
en això, evidentment, però 
prou que es creen partides 
especials i es realitzen modi-
ficacions per altres temes que 
els interessen més. A més, 
d’aquest 2015 em pertoca-
rien 2.000 euros... No estem 
parlant d’una fortuna, oi?
G. M.

Depèn de la feina que hagis 
fet, entenc.
E. H.

No es tracta de cobrar per la 
feina feta, sinó per les des-
peses que comporta aquest 
càrrec. Ara bé, no m’imagino 
molts d’aquests grans alcal-
des amb grans sous pintant 
Minions a les carrosses dels 
Reig Mags o cosint vestits els 
vestits dels patges...
Una visita ràpida a l’Ajunta-
ment em resulta suficient per 
copsar l’estima que li prodiga 
la gent del poble i, també, els 
treballadors de l’Ajuntament, 
que es desfan en elogis cap a 

ella. L’Eva projecta amor amb 
tot el que fa i diu. I els que 
l’envolten li tornen en la ma-
teixa mesura. Sempre, amb 
un somriure
G. M.

La teva vida és de més som-
riures que llàgrimes?
E. H.

També ploro. Per la meva 
mare. I per mi. Ara té 68 anys, 
fa tres anys li van detectar 
ELA (esclerosi lateral amio-
tròfica) i he pogut comprovar 
en primera persona que la 
Llei de dependència que te-
nim és molt penosa. I és que 
si els malalts ja són tractats 
cruelment per la pròpia ma-
laltia, només falta que la Llei 
de dependència sigui més 
cruel encara.
G. M.

I com està ella ara?
E. H.

L’ELA està molt avançada, 
tant que ja no sé el dia que 
ella haurà de cuidar de la 
seva filla des del cel...
I plora. L’Eva deixa de somriu-
re per primera vegada en tot 
el dia per començar a plorar. 
I no són llàgrimes que cauen 
del cel, sinó que aquestes 
brollen directament des de 
dins. Des del cor. El cor d’una 
alcaldessa, la de Raimat, que 
riu per no plorar.



http://firadelleida.com/stm/?lang=es
http://www.firalleida.com/


 L’Audiència de Lleida 
arxiva la denúncia de Ros 
contra Camps per injúries

20·01

SOCIETAT

Un auxiliar de 
l’Hospital Arnau 
de Vilanova de 
Lleida deixa en 
coma un pacient

 ACN
 LLEIDA

El Jutjat de Lleida ha orde-
nat que s’intervingui un au-
xiliar d’infermeria de l’Ar-
nau de Vilanova de Lleida 
que el passat 4 de gener 
hauria injectat un líquid des-
conegut a un pacient d’Ur-
gències. La víctima, de 75 
anys, es trobava en un box 
per problemes digestius i 
l’auxiliar va administrar-li el 
medicament sense cap au-
torització. Es tractaría d’un 
sedant, benzodiazepina, 
que afecta el sistema ner-
viós central. El pacient va 
entrar en coma i va trigar 
uns dies a recuperar-se. El 
jutjat va ordenar analitzar 
una mostra de sang per 
confirmar què se li va sub-
ministrar i actualment s’està 
a l’espera dels resultats. Els 
Mossos d’Esquadra ja han 
pres declaració a l’auxiliar.

15
21

del al

La Fiscalia i el jutjat de Lleida ja la van arxivar el 2015
 ACN
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Audiència de Lleida ha arxi-
vat la denúncia que l’alcalde 
de Lleida, Àngel Ros, va pre-
sentar contra la seva expri-
mera tinent d’alcalde, Marta 
Camps, per “injúries i calúm-
nies”. Considera que les ex-
pressions de la regidora fetes 
als mitjans de comunicació 
un dia després del seu cessa-
ment en què acusava Ros d’ir-
regularitats formen part de la 
“crítica política” i que “preval 
la llibertat d’expressió”. 
L’exprimera tinent d’alcalde 
ja va declarar davant del fis-
cal en cap de Lleida que en 
les seves declaracions “no hi 
havia ànim d’insultar, injuriar 
ni calumniar, sinó de posar de 
relleu fets que estan denunci-
ats des de fa temps”. 
La regidora de-
fensava que tot 
el que va dir 
llavors es-
tava basat 
en la do-
cumenta -
ció que va 
p re s e n t a r 
a la Fiscalia 
Anticorrupció 
de Barcelona i 

a l’Oficina Antifrau i 
va negar que ella 

hagués acusat 
Ros de mal-
versació.
Pregunta-
da directa-
ment per 
una de-
claració en 

què Camps 
d e n u n c i a -

va pràctiques 

L’alcalde, Àngel Ros, mentre informava als mitjans de comunicació 
l’arxivament de la denúncia de Marta Camps per part de la Fiscalia. 
Foto: ACN

“quasi mafioses”, la regidora 
va explicar que es referia a la 
desaparició de tres factures 
telefòniques corresponents 
al seu telèfon, així com al de 
dues persones més de la seva 
confiança. En aquest sentit, 
va declarar haver-se sentit 
“controlada i espiada” i que 
hi havia personal de l’Ajun-
tament que estava de baixa 
per “mobbing i depressió”.  
Camps considerava que la 

querella presentada no tenia 
fonament ja que, en tot cas, 
sempre havia parlat “d’irre-
gularitats o despeses obsce-
nes”. La Fiscalia de Lleida ja 
va argumentar que no s’ha-
vien produït “expressions in-
sultants” i que “la labor de 
crítica política, tot i sent es-
pecialment dura, no només 
és lícita, sinó que és essencial 
per a la salut democràtica de 
la nostra societat”.

CIUTADANS

Ciutadans insta a la Generalitat a incloure el 
servei de Rodalies al preu del billet AVANT

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El diputat de Ciutadans (C’s) 
per Lleida, Jorge Soler, ha 
instat al Govern de la Gene-
ralitat a “prendre les mesu-
res necessàries per incloure 
el servei de Rodalies al preu 
del bitllet AVANT”, després 
de presentar dues Propostes 
de Resolució al registre del 

Parlament sobre la millora 
dels abonaments i descomp-
tes del servei AVANT. El di-
putat de Ciutadans també 
ha destacat la necessitat de 
que la Generalitat “insti al 
Govern d’Espanya a pren-
dre les mesures pertinents 
per ampliar la tarifa reduï-
da al transport públic per a 
menors dels 14 als 16 anys i 
adequar el temps de cadu-

citat dels abonaments, faci-
litant que es puguin emprar 
durant 1 mes el de 10 viatges 
i fins a 3 mesos els de 30 i 50 
viatges”. Jorge Soler ha aler-
tat que “s’han de solucionar 
els problemes que puguin 
tenir els ciutadans amb els 
preus dels bitllets, la conges-
tió de les alternatives viaries i 
l’equitat en l’accessibilitat als 
serveis de transport públic”.

SOCIETAT

Un veí de Lleida ingressat a l’UCI 
per un tret d’escopeta al cap

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’home, de 52 anys va in-
gressar a l’UCI en estat crí-
tic després que se li disparés 
accidentalment una escope-
ta, segons han explicat els 
Mossos d’Esquadra. Els fets 
van tenir lloc dissabte a la 
nit en una torre de Butsènit 
mentre participava en una 

festa amb els amics. Segons 
fonts policials, aquest hau-
ria agafat una escopeta i en 
manipular-la se li hauria dis-
parat l’arma rebent un tret 
al cap. Els Mossos, que han 
obert una investigació, asse-
guren que s’hauria produït 
de forma accidental tal com 
ho confirmen els diferents 
testimonis i descarten qual-
sevol altra hipòtesi.

20·0121·01 
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Considera les 
expressions 

part de la
crítica

politica 

http://www.7accents.cat
http://lleida.ciudadanos-cs.org/


Imatge d’un estand de la Fira de l’Oli de les Garriques amb compradors. 
Foto: ACN

7accents.cat
www.

ECONOMIA

La Fira de l’Oli bat xifres 
rècord: 70.000 visitants i 
66.000 litres venuts

 ACN
 LES BORGES BLANQUES

www.7accents.cat

La 53ª Fira de l’Oli Ver-
ge Extra de les Garrigues 
va tancar diumenge pas-
sat amb xifres rècord de 
vendes i visitants. Més de 
70.000 persones han pas-
sat pel certamen de les 
Borges Blanques i s’han 
endut a casa 66.000 litres 
d’oli, 3.000 més que l’any 
passat. L’alcalde de les 
Borges Blanques, Enric Mir 
destaca que les claus de 
l’èxit en aquesta 53ª edició 
han sigut el gran desple-
gament de mitjans en les 
àrees centrals de Catalunya 
i sobretot a Barcelona, així 

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana

18·01
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Destaca el 
desplegament 
de mitjans i la 
promoció per 
xarxes socials 

com la promoció d’aquest 
esdeveniment a través de 
es xarxes socials. Segons 
Mir, en aquesta edició s’ha 
recuperat una imatge que 
feia anys que no 
es veia: la de 
compradors 
que s’han 
emportat 
a casa 
c a r r e -
t o n s 
p l e n s 
d’oli per 
tot l’any, 
la qual cosa 
demostra, al 

seu entendre, que s’està 
recuperant el nivell adqui-
sitiu dels consumidors. Un 
cop assolit l’objectiu d’arri-
bar al màxim de superfície 

d’exposició, a partir 
d’ara el propòsit 

és cedir més 
protagonisme 

als exposi-
tors que 
estan direc-
tament rela-
cionats amb 
l’oli, i que 

aquest any 
han estat una 

trentena de 150.

CULTURA

Animac celebra vint 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La vintena edició d’Animac, 
que es farà a Lleida del 25 
al 28 de febrer, posa la mi-
rada en el talent femení i en 
la figura de la dona en l’art 
i la indústria de l’animació. 
Amb el lema “Futurs Feme-
nins”, la Mostra exposa la 
incorporació de les dones 
realitzadores, amb nous te-
mes i sensibilitats en el pa-
norama independent, alho-
ra que es posa de manifest 
el camí per recórrer per a la 
igualtat en l’àmbit comerci-
al de llargmetratges, sèries 
de televisió o videojocs. La 
sessió inaugural recollirà el 
títol “Future is Female!”, 
amb alguns dels millors 
curtmetratges internacio-
nals de joves i talentoses 
animadores, com Haircut, 
de Virginia Mori o Limbo 
Limbo Travel de Zsuzsanna 
Kreif i Borbóla Zetényi. 
La convidada especial 
d’enguany és la realitzado-
ra portuguesa Regina Pes-
soa, autora de de la trilo-
gia sobre la infantesa que 
inclou els premiats films 
A Noite, Tragic Story with 
Happy Ending i Kali the 
Little Vampire, creats amb 
tècniques a cavall entre 
l’animació i el gravat. Com 
a il·lustradora i cartellista 
destaquen encàrrecs com 
el cartell de l’edició 2015 
del festival d’animació 
d’Annecy (França), el més 
important del món i un del 
quals ha reconegut la seva 
feina en vàries ocasions. 
Pel que fa als professio-
nals convidats a Animac 

2016, hi ha Anca Damian, 
autora romanesa i directo-
ra del llargmetratge Magic 
Mountain, que es podrà 
veure en aquesta edició. La 
Mostra també dóna conti-
nuïtat al Premi Trajectòria 
que es va iniciar l’any pas-
sat fent un reconeixement 
a una de les figures feme-
nines que fa més temps 
que treballa en i per l’ani-
mació a casa nostra: Pepita 
Pardell (Barcelona, 1928). 
Animadora, dibuixant i 
pintora catalana, va iniciar 
la seva carrera treballant a 
Garbancito de la Mancha 
(Arturo Moreno, 1945), el 
primer llargmetratge d’ani-
mació de l’Estat i la prime-
ra pel·lícula de dibuixos a 
color d’Europa. Pardell es 
va guanyar un lloc en una 
indústria on animar, disse-
nyar personatges o formar 
i dirigir equips eren feines 
reservades tradicionalment 
al gènere masculí. 
Per altra banda, el vessant 
educatiu és un dels punts 
forts d’Animac. Enguany 
hi ha 8.500 escolars ins-
crits en les sessions desti-
nades a aquest col·lectiu. 
Dues novetats importants 
en aquest camp són les 
activitats que es faran per 
primer cop a l’Aula Hospi-
talària Arnau de Vilanova i 
una jornada per a docents 
d’educació primària i se-
cundària. Ambdues esta-
ran impartides pel mateix 
equip d’artistes italiano-
suïsses: Bruna Ferrazzini i 
Ilaria Turba, que conjunta-
ment formen AnimaBiriki i 
empren l’animació per ex-
pressar emocions.

20·01

anys amb la mirada posada 
en el talent femení

http://www.7accents.cat
http://www.7accents.cat


El Llista es jugarà al Palau 
la classificació per a la Copa 
20·01

15
21

del al

Els d’Albert Folguera depenen d’ells mateixos, però 
el matx a afrontar és d’extrema dificultat

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida va re-
activar les seves opcions de 
classificar-se per a la Copa del 
Rei, que enguany se celebrarà 
a Reus, amb una gran victòria 
per 3-2 davant d’un rival di-
recte com l’Igualada al pave-
lló Onze de Setembre. De fet, 
quan només resta una jornada 
per cloure la primera volta de 
l’OK Lliga, els deixebles d’Al-
bert Folguera ocupen la vuite-
na posició, l’última que dóna 
accés al torneig de Copa. Per 
tant, depenen d’ells mateixos 
per aconseguir la classificació, 
tot i que no ho tindran gens 
fàcil ja que en aquesta darrera 

DIVENDRES 22 de GENER DE 201612

Ocupen la 
8a posició, 

l’última que 
dóna accés a 

la Copa

jornada hauran de viatjar a la 
pista del líder de la lliga, el tot-
poderós FC Barcelona Lassa.

El conjunt llistat accedirà a la 
Copa del Rei si és capaç d’as-
solir la gesta de guanyar al 

Els jugadors llistats celebren un gol marcat 
aquesta temporada. Foto: Manu Necchi

Palau Blaugrana. Ara bé, tal 
com va reconèixer el propi Al-
bert Folguera després de vèn-
cer l’Igualada, es tracta d’una 
missió gairebé impossible, 
de manera que el més pro-
bable és haver de dependre 
dels resultats dels diversos ri-
vals directes. Amb un empat 
a Barcelona, l’ICG Software 
necessitaria una derrota del 

Voltregà a la pista del Lloret 
o bé que el Moritz Vendrell 
no fos capaç de guanyar el 
Reus Deportiu, que passi el 
que passi ja està classificat 

per a la competició del KO 
per la seva condició d’amfi-
trió. També hauria d’esperar 
que l’Igualada no superés 
l’Alcoi per cinc gols o més de 
diferència. Obtenir la classifi-
cació encara serà més difícil 
si, com és probable, perd al 
Palau. En aquest cas caldria 
que el Vendrell perdés i, a 
més, l’Igualada i el Vilafranca 
no haurien de passar de l’em-
pat en els seus compromisos 
com a locals enfront de l’Alcoi 
i el Maçanet, respectivament.

C/Baró de Maials, 92 • 25005 Lleida • 973 22 34 46 • www.opticabalafia.com
info@opticabalafia.com

http://www.opticabalafia.com/
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Un consell
Set periodistes, cadascun dels 
quals nomenat per un dels grups 
municipals de l’Ajuntament de 
Lleida, s’encarregarà de controlar 
les relacions del govern socialista 
amb la premsa i, també, de valo-
rar les subvencions que l’alcalde 
atorga arbitràriament als mitjans 
de comunicació. Parlem del Con-
sell Editorial, del qual, sortosa-
ment, en formo part, juntament 
amb sis companys més que, a 
excepció d’uns pocs, representen 
la professionalitat, l’honestedat i 
la llibertat que haurà d’exhibir la 
premsa lleidatana del futur si vol 
despertar de la llarga letargia en 
què roman prostrada des que Siu-
rana va optar per comprar el quart 
poder com a mesura preventiva 
per mantenir subjectes els tres pri-
mers. Ros n’ha esdevingut el seu 
deixeble més avantatjat quan es 
tracta de torpedinar la premsa lliu-
re a través dels mitjans de comuni-
cació afins al règim i d’una política 

de subvencions que ha convertit 
els periodistes d’aquesta ciutat en 
mà d’obra municipal barata, en 
definitiva perquè la paguem nos-
altres. Però la regeneració política 
d’una democràcia que encara beu 
de fonts franquistes tindrà lloc 
quan els periodistes comencem a 
exercir el nostre poder, basat en 
la llibertat ideològica i la pluralitat 
informativa.
En breu s’hauria de convocar la 
primera reunió del Consell Editori-
al, però mentrestant podem apro-
fitar la lentitud de la burocràcia per 
donar voltes a l’assumpte que ens 
ocupa. El nostre objectiu ha de ser 
reconduir l’amoral i indigna relació 
que la Paeria manté amb els mit-
jans de comunicació, basada en 
subvenciones que subverteixen 
la llibertat d’expressió, la dignitat 
professional i la lliure competèn-
cia. En primer terme, el Consell 
Editorial hauria d’eliminar els con-
venis entre l’Ajuntament i deter-

minats diaris i destinar aquests 
diners, per exemple, a serveis so-
cials. Els empresaris incapaços de 
dotar els seus mitjans de comuni-
cació d’un model econòmic viable 
hauran de deixar pas a les noves 
generacions, sabedores que de-
pendre de les subvencions esdevé 
una sentència de mort per a qual-
sevol activitat comercial. A canvi, 
l’Ajuntament de Lleida podria rea-
litzar les comunicacions que resul-
tessin necessàries per a la ciutada-
nia a través de tots els mitjans de 
comunicació de la ciutat de Lleida 
sense excepció a preu de tarifa 
real, sense inflar preus, pràctica 
habitual d’un diari en concret per-
mesa per l’equip de govern socia-
lista. Tampoc no s’hauria de dub-
tar a l’hora de cessar la publicació 
de la revista de la Paeria, una or-
gia d’imatges de l’alcalde de Llei-
da excessivament costosa, sense 
interès i, és clar, una eina més al 
servei de la glorificació del líder. 

Finalment, hauríem de procurar 
que el servei de comunicació de la 
Paeria, com indica la seva pròpia 
denominació, servís a tothom per 
igual, tant a la premsa com als ma-
teixos regidors, independentment 
del partit al qual pertany. Perquè 
els serveis de l’administració són 
de tots i, també, per a tots.
Que la regeneració democràtica 
que viuen Catalunya i Espanya ha 
passat de llarg de Lleida resulta 
una evidència (Ros, Reñé, Farré, 
Fernández i, per ara, Manso roma-
nen ancorats als seus llocs), però el 
govern de la Paeria gaudirà d’una 
oportunitat d’or per deixar-se 
aconsellar i, sobretot, per fer un 
pas endavant en matèria demo-
cràtica. I una premsa que deixi de 
ser esclava del poder per passar a 
ser una icona de la llibertat d’ex-
pressió esdevindria un punt de 
partida ideal per canviar el que no 
pot seguir igual. Paraula -consell, 
vaja- de conseller!

Sóc ebrenc
Sóc ebrenc. Aquest genti-
lici fa referència a la gent 
nascuda a les Terres de 
l’Ebre  i, per molt que 
ho estigui escrivint a 
7accents, diari lleidatà, 
els orígens no es poden 
negar. 
Per molt que les Terres de 
l’Ebre estiguin a la província 
de Tarragona, no em sento 
tarragoní i no ballaré la sarda-
na ni aniré a fer castells. I no, 
no és per menysprear tradici-
ons, simplement és que d’on 
jo vinc es cantava i es canta la 
jota (i també es balla!)... i se-
guim sent igual de catalanes i 
catalans.
He sentit mil vegades de boca 
de catalans d’altres indrets o 
puestos (com diríem allí) que 
això de la jota no és català i 
que allí baix som uns estranys 
o raros, que allí baix ho fem 
tot diferent i que allí baix par-
lem molt malament. I realment 
no m’ofèn perquè al final tot 
queda en anècdota i jo podria 
pensar el mateix dels d’allí 
dalt. 
És ben sabut que quan un 
poble és atacat aquest surt 

Gerard Cardona
Enfocaments

en la seva defensa i nosaltres 
fa quinze anys ho vam fer en 
forma de Marea Blava. Milers 
de persones vam sortir al car-
rer amb samarretes blaves i 
nusos blancs cridant “LO RIU 
ÉS VIDA, NO AL TRANSVA-
SAMENT”; jo devia de tenir 
uns 7 o 8 anys i no ho recordo 
massa bé ,però molta gent va 
anar a peu fins València, alguns 
van fer manifestacions a Barce-
lona i inclús a Brussel·les. I per 
què? Doncs un acord entre el 
PP i Convergència va aprovar 
el Pla Hidrològic Nacional, que 
donava llum verda a un projec-
te de transvasament de l’aigua 
de l’Ebre per transferir-la a Bar-
celona, Castelló, València, etc. 
en un moment on la bombolla 
immobiliària anava creixent i el 
cadal de l’Ebre anava disminu-
int.
Els que som d’allà baix ho ve-
iem, l’Ebre presenta una irre-
gularitat hidrològica extrema 
i durant la gran part de l’any 
no pot aportar al Delta ni el 

cabal mínim perquè aquest, 
amb els sediments, es pugui 
sostenir. I hem vist, indignats, 
durant molt de temps com 
molts mitjans de comunicació 
aprofitaven la crescuda (més 
o menys anual) de l’Ebre per 
prendre imatges d’aquell mo-
ment i al·legar que així baixava 
l’Ebre sempre. “Insolidarios, 
agua para todos”, això havíem 
de sentir.
Finalment, la Unió Europea 
va quedar impressionada per 
aquesta Marea Blava i el 2004 
Brussel·les va retirar el finança-
ment al Govern d’Aznar.
Jo no hauria tret el tema si 
no fos perquè, el Govern en 
funcions de Mariano Rajoy va 
aprovar el 8 de gener de 2016 
un nou pla hidrològic que pro-
bablement és pitjor que l’ori-
ginal. Un pla que descontenta 
els ecologistes però fa feliços 
els regants i agricultors de Llei-
da (com deia Albert Solé en 
un article a ara.cat: “Divide et 
impera, divideix i guanyaràs”). 
Per sort, estudio i, per tant, 
visc a Lleida i he anat sentint (i 
llegint) que alguns pagesos de 

Lleida hi estan en contra (grà-
cies!).
Aquets pla té previst abas-
tir 465.000 hectàrees noves 
de regadiu, sumant-les a les 
950.000 del pla original i la 
construcció de 56 nous em-
bassaments sumant-los als 20 
que ja hi ha, la qual cosa supo-
saria un cabal totalment insufi-
cient per mantenir el Delta de 
l’Ebre, posant en perill moltes 
espècies animals i vegetals i el 
propi paisatge, que acabaria 
sent engolit pel mar Mediter-
rani, i el Delta passaria a ser 
una d‘aquelles coses que quan 
et fas vell contes als teus nets, 
el típic “tot això abans eren ta-
rongers” passaria a ser un “tot 
això abans eren arrossars... i 
eucaliptus, flamencs, platges 
interminables i el símbol de la 
nostra terra”.
El 7 de febrer de 2016 es farà 
una nova manifestació en de-
fensa de l’Ebre on deixarem 
ben clar que L’EBRE SENSE 
CABAL ÉS LA MORT DEL DEL-
TA.
Sóc ebrenc i LO RIU ÉS VIDA, 
NO AL TRANSVASAMENT.

 El 7 de febrer 
farem una nova 
manifestació 
en defensa de 
l’Ebre

http://www.ara.cat/societat/Divide-et-impera_0_1502849744.html
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7accents és un diari lliure i plural, que fomenta el debat ciutadà i acull totes les opini-
ons, sempre que es manifestin de forma argumentada i respectuosa. Els col·laboradors 
literaris i gràfics expressen lliurement la seva pròpia opinió. La posició d’aquest setma-
nari es reflecteix en el seu editorial.

Vírgenes puestas en fila
A cinco kilómetros de 
Barruelo, el pueblo de 
un servidor, está Cilla-
mayor. En Cillamayor 
viven ahora 65 personas 
y tienen una iglesia romá-
nica que se llama Santa Ma-
ría la Real y en su momento 
fue parte de un monasterio. 
Se sabe porque alrededor, y 
cuando la restauraron, encon-
traron una pequeña necró-
polis. Si te acercas a visitar la 
iglesia –en el pueblo no hay 
nada más, sólo una pana-
dería, una estación del tren 
de vía estrecha León-Bilbao 
y restos de un lavadero de 
carbón- suele hacer falta ir a 
buscar a un vecino que tiene 
la llave y te la enseña. El hom-
bre, como casi todo el mundo 
en Cillamayor, pasa de los 80. 
Dentro hay una virgen gótica 
del S. XIV, un San Roque del 
XVII y una pila bautismal que 
antes formaba parte de la 
colección particular de unos 
señores que tenían que pagar 
unas tasas por no sé qué y de-
cidieron devolverla y ahorrar-
se un dinero. Si al hombre le 
caes bien, te abre la sacristía y 
te enseña un montón de imá-
genes que tienen allí metidas: 
“A estas las tienen arrestadas. 
Cuando vinieron a arreglar la 
iglesia, a restaurarla que di-
cen ellos, nos dijeron que 
como la iglesia es románica 
sólo podíamos tener dentro 
las imágenes que habéis visto 
ahora porque se ve que éstas, 
que son las que hemos teni-
do nosotros siempre, no tie-
nen valor. Pero yo las enseño 
igual, porque a mí me gustan. 
Son las nuestras, las de aquí”, 
cuenta. Si le escuchas y le das 
un poco de conversación, te 
dejan hasta tocar la campana, 
que es algo que a mí siempre 
me hace gracia. Bueno, a mí y 
a mi hijo, sea dicho.
Todo esto viene al hilo del 
nuevo –enésimo–  y previsi-

L. A. Pérez de la 
Pinta 
Pintan bastos

ble cruce de tortas dialécticas 
que,  en paralelo al juicio que 
se sigue en Huesca por las 
pinturas de la sala capitular 
del Monasterio de Villanueva 
de Sijena que se exhiben en 
el MNAC de Barcelona, se va 
a producir entre el Gobier-
no de Aragón, la Generalitat 
y los habituales implicados 
en el sainete que rodea a 
las obras de arte originales 
de parroquias y monasterios 
de las actuales Diócesis de 
Barbastro-Monzón y Huesca 
que están en poder del Mu-
seu de Lleida. Ahora, parece,  
Javier Lambán –que gobierna 
Aragón gracias a Podemos 
sin excesivos sobresaltos, es 
bueno que se tome nota– no 
descarta recurrir a la Policía 
para conseguir que las obras 
en litigio vuelvan a sus luga-
res de origen o a los respecti-
vos museos. Al escucharle, no 
puedo evitar acordarme de 
mi paisano de Cillamayor –mis 
abuelos, de jóvenes, vivieron 
bastantes años en ese pueblo 
y mi tía Rosa Mari nació allí– 
y su visible fastidio cuando 
explicaba lo del arresto en la 
sacristía de las imágenes que 
los restauradores de Santa 
María la Real no consideraron 
dignas de exhibirse dentro de 
una iglesia que, sea dicho, es 
casi lo único que justifica la vi-
sita a un pueblo que se mue-
re como todos los de por allí. 
Como los de por allí y, tam-
bién, buena parte también de 
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los que por aquí albergaron 
en sus iglesias o monasterios 
las obras que ahora están en 
el Museu de Lleida o en el 
MNAC de Barcelona porque 
alguien se las llevó allí hace 
años. En su momento, se lle-
gó a invocar incluso un con-
cepto –usucapión– que los 
juzgados desestimaron y que 
consiste, básicamente y ha-
blando a lo bruto en “me lo 
quedo porque me lo llevé y lo 
he tenido aquí teniendo cui-
dado de ello y sin que nadie 
me lo reclame”.  
Que las imágenes de vírgenes 
y santos son bastante más 
que obras de arte lo sabe 
bien Lambán y, por eso, se 
dedica a organizar asambleas 
de alcaldes. Sabe que lo que 
se juega en este lance va más 
allá del valor artístico que 
puedan tener las piezas en li-
tigio y lo sabe porque, como 
cualquiera que ha nacido o se 
ha criado en un sitio no muy 
grande –él es de Ejea, que no 
pasa de 20.000 habitantes-, 
sabe que más allá de la fe que 
los vecinos de uno puedan te-
ner, hay algo en las iglesias y 
las imágenes, pinturas, reta-
blos o pilas bautismales que 
albergan que no es tan senci-
llo de contar. Todas esas pie-
zas que hoy están en el Mu-
seu de Lleida, en el MNAC o 
en el Diocesano de Barbastro 
magníficamente conservadas 
y exhibidas en vitrinas y con 
carteles explicativos se con-
cibieron para ser vistas, ex-
hibidas y veneradas en sitios 
muy concretos que hoy son, 
en la mayoría de los casos, el 
único reclamo que justifica la 
visita a unos pueblos que se 
mueren y que necesitan algo 
que llame la atención. Es nor-
mal, por tanto, que la gente 
de esos pueblos – o los hijos 
y nietos de los que vivían allí- 
quiera que las imágenes, reta-
blos, pinturas y canecillos que 

en su día se crearon para las 
iglesias y monasterios de sus 
pueblos vuelvan a estar en el 
lugar para el que fueron crea-
das y no tener que acudir a 
un museo moderno y maravi-
lloso de la capital –de la suya 
o de la Diócesis vecina- para 
verlas puestas en fila con las 
vírgenes y los santos del pue-
blo de al lado. Yo no sé si las 
personas tenemos alma o no, 
pero las piezas de arte sacro 
sí que la tienen. Y ese alma 
es el recuerdo de los miles de 
personas que, equivocadas o 
no al hacerlo; se han casado, 
han rezado, han bautizado a 
sus hijos, han despedido a se-
res queridos o, simplemente, 
han pensado en sí mismos y 
sus cuitas diarias bajo la aten-
ta mirada de unas imágenes o 
los personajes de unos fres-
cos que en su día pintaron o 
financiaron sus recontratara-
buelos. Yo, que no creo más 
que en lo estrictamente nece-
sario y a ratos, sé en qué igle-
sia bautizaron a mi madre y se 
casaron mis abuelos y bajo la 
mirada de qué imágenes y sé 
también en qué iglesias del 
norte de Palencia mi bisabue-
lo –que era labrador y albañil- 
hizo arreglos. Y por eso, estoy 
seguro de que los vecinos y 
los hijos y nietos de Villanueva 
de Sijena, Peralta de Alcofea, 
Benabarre o cualquiera de los 
pueblos con obras de arte en 
depósito en museos diocesa-
nos catalanes saben cosas pa-
recidas a las que sé yo.
Los museos están bien y cuan-
do Erik el Belga hacía de las 
suyas y antes tenían su senti-
do, pero desde que se inven-
taron eso que llaman Centros 
de Interpretación –que impli-
ca la exhibición de algo en el 
lugar original para el que fue 
concebido- sirven cada vez 
para menos cosas y son más 
absurdos. Se aprende –y se 
disfruta- más en las Pirámides 

con momias de pega que en 
el British Museum por muchas 
momias originales que ten-
gan allí en fila y se aprende 
más también en Cillamayor 
con el vecino que guarda la 
llave en su casa que en el Dio-
cesano de Palencia. Por eso, 
y ya es hora de que los Amics 
del Museu de Lleida lo en-
tiendan –y los del Diocesano 
de Barbastro-Monzón tam-
bién–, conviene que dejemos 
de una vez de poner en fila a 
las vírgenes y los santos de las 
parroquias de los sitios en una 
pared de un museo de capi-
tal. Disfrutaremos todos más 
de las cosas, nos ahorraremos 
espectáculos dantescos como 
manifestaciones, juicios y si-
milares y, de paso, lograremos 
que gente con más empuje 
que un servidor y que decide 
dedicar su vida a actividades 
más rentables y satisfacto-
rias que esto de juntar letras 
para unos y otros monte res-
taurantes, hostales o kioscos 
de pipas junto a esas iglesias 
y monasterios que justifican 
aún la visita a todos los pue-
blos que se nos están murien-
do en todas y cada una de las 
provincias sin que nadie se dé 
cuenta. Una visita a Barcelo-
na se justifica por sí sola, pero 
una a Villanueva de Sijena a lo 
mejor no tiene sentido si las 
pinturas de la sala capitular 
del monasterio se quedan al 
final en el MNAC. Ah, y cons-
te una cosa: lo de que las vi-
trinas con vírgenes puestas en 
fila no tiene ningún sentido a 
estas alturas no es mío. Me lo 
contó Julio Llamazares en una 
entrevista que le hice cuando 
presentó su libro sobre cate-
drales Las Rosas de Piedra. 
Después de visitarlas todas 
y contarlo, algo debe saber 
Julio de lo que significan las 
catedrales para la gente. Lo 
dicho, que nada de vírgenes 
puestas en fila. 

http://www.barruelo.com/
http://cillamayor.es/
http://www.romaniconorte.org/es/contenido/index.asp?iddoc=68
: http://www.romaniconorte.org/es/contenido/index.asp?iddoc=5523
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/frente-comun-del-gobierno-aragon-los-alcaldes-para-exigir-regreso-sus-bienes-culturales-4831711
http://www.lavanguardia.com/cultura/20160120/301546608855/pinturas-sijena-mnac-iconografia.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Lamb%C3%A1n
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/lamban-recurrira-policia-si-cataluna-no-devuelve-bienes_1082148.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-audiencia-no-reconoce-propiedad-obispado-lleida-arte-litigio-aragon-20111005143401.html
http://www.elcultural.com/revista/letras/Las-rosas-de-piedra/23896
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Us imagineu un judici en què el pú-
blic es posi a riure o a fer comenta-
ris durant les declaracions? O que 
un dels testimonis entri i surti de la 
sala durant el transcurs del judici i es 
dediqui a passar notes a un advocat? 
O que un dels testimonis estigui pre-
sent a la sala mentre declara un altre 
abans que ell? Tot això i més va pas-
sar aquest dilluns al jutjat de primera 
instància 2 d’Osca durant el judici en-
tre Catalunya i l’Aragó per la propie-
tat de les pintures murals del Mones-
tir de Sixena exposades al MNAC. El 
de les “notetes” era l’alcalde de Vi-
lanova de Sixena que, per cert, es va 
quedar sense paraules quan l’advo-
cat de la Generalitat li va preguntar si 
un tal Alfonso Salillas (el mateix nom 
i cognom de l’alcalde) va ajudar els 
funcionaris de la Generalitat a “ar-
rancar” les pintures de les parets del 
Monestir després de l’incendi patit 
a l’inici de la Guerra Civil espanyola, 
uns fets que minuts abans el mateix 
alcalde havia qualificat de crim i de 
robatori. El testimoni que va decidir 
ser present al judici des del seu inici 
(i que va escoltar, per tant, la decla-

ració de Salillas) va ser el director del 
MNAC. Potser Pepe Serra no sabia 
que cap testimoni pot escoltar les de-
claracions dels altres testimonis que 
declaren abans que ell. Em sorprèn. 
Tot i que em sorprèn encara més que 
ningú (jutge, advocats o funciona-
ris judicials) 
s’adonés o 
digués res 
al respecte 
d’això en ai-
xecar-se amb 
tranquil·litat 
d’una de les cadires del públic de la 
segona fila i es va col·locar davant 
del micròfon quan el van cridar a de-
clarar. Ah, per cert, sabeu de què reia 
el públic? Un dels gags de la jornada 
el va protagonitzar l’exconseller de 
Cultura Joan Guitart quan, després 
que un dels advocats aragonesos 
li preguntés detalladament pels di-
versos contractes que va signar l’any 
1992, Guitart, de 79 anys, li va res-
pondre que si recordés tot el que 
va fer l’any 92 no estaria aquí, sinó a 
Nova York dirigint la General Motors. 
Guitart també va preguntar a l’advo-

cat de Vilanova de Sixena abans de 
començar amb el seu interrogatori 
a qui representava i Jorge Español li 
va puntualitzar, després de presen-
tar-se, que objectivament no era del 
seu grat, ja que quan la jutgessa li va 
preguntar a Guitart si tenia algun in-

terès en que guanyés alguna de les 
parts, va dir “home, prefereixo que 
guanyi Catalunya” (més somriures), 
però va prometre, sota jurament, 
que diria la veritat. Ara, se’ns dubte, 
els protagonistes del dia van ser l’ad-
vocat del MNAC i l’advocat de Vila-
nova de Sixena, que semblava que 
competissin per veure qui fotia més 
l’altre. No van parar d’interrompre’s i 
fer comentaris fora de lloc durant les 
declaracions i les preguntes de l’altre 
als testimonis. Fins i tot interrompi-
en la jutgessa les poques vegades 
que intervenia per posar ordre o la 

ignoraven quan no admetia una de 
les preguntes però insistien a pre-
guntar el mateix d’una altra manera. 
En definitiva, una situació que la ma-
teixa magistrada va qualificar de pati 
d’escola. I és que sí, tot i que els que 
habitualment voltem pels jutjats de 

Lleida no estem acostumats a aquest 
xou, aquell dilluns plujós a Osca no 
semblava que estiguéssim en un ju-
dici sinó més aviat en aquell temps 
de la infància entre classe i classe que 
aprofites per menjar-te l’entrepà, fer 
quatre bromes amb els amics i jugar. 
Llàstima que no era el moment de ju-
gar a res sinó de deixar explicar a ca-
dascuna de les parts, com en tots els 
judicis, la seva versió. Esperem, però, 
que qui ha de decidir i sentenciar so-
bre el litigi no s’ho prengui com un 
joc, perquè per jugar ja estan els pa-
tis d’escola, no els jutjats.

Remenat de bolets Laura Cortés

El pati d’escola dels jutjats

Marc Retamero
Temps mort

Propòsits d’any nou
Arrenca el 2016 i, amb ell, 
els habituals propòsits que 
sempre acostumem a plan-
tejar-nos en aquesta èpo-
ca de l’any, fins que més 
aviat que tard acabem en-
terrant-los o posposant-los 
irremeiablement. Estudiar més, 
fer règim, apuntar-se al gimnàs, 
trobar feina o parella... una llar-
ga llista que va perdent vigèn-
cia a mesura que ens endinsem 
en la rutina del dia a dia. Els 
principals clubs esportius de 
la demarcació de Lleida també 
han elaborat els seus particu-
lars propòsits de cara a un any 
que no ha fet més que comen-
çar. Els compliran o no? Només 
els temps ho dirà.
L’ascens a Segona A torna a ser 
un any més l’objectiu del Lleida 
Esportiu. Després de quedar-se 
amb la mel als llavis durant dos 
play-off consecutius i fracassar 
el 2015 en un tram final de lli-
ga horrible per als d’Idiakez, 
enguany l’exigència és màxima 
novament. Els darrers bons re-
sultats, amb una ratxa d’imba-
tibilitat que ja dura nou partits, 
han reactivat les esperances 
d’una afició que no perdonarà 
un desenllaç com el del maig 

passat a Cornellà. Si més no, cal 
disputar la promoció. I jo afegi-
ria també que cal donar un ma-
jor suport a l’equip, no només 
quan s’acosti el bon temps, 
doncs tots els encontres són de 
gran importància i les graderi-
es del Camp d’Esports en els 
darrers partits han fet més aviat 
llàstima. Més ombrívol es plan-
teja el panorama per a l’Actel 
Força Lleida, ancorat des de 
principis de temporada en les 
posicions de descens a LEB 
Plata. Ara que per fi s’ha acon-
seguit la tan perseguida estabi-
litat econòmica, amb els conve-
nis pluriennals signats amb les 
institucions, no acompanyen 
els resultats en la parcel·la es-
portiva i l’equip està molt lluny 
d’igualar els èxits de la campa-
nya anterior. Toca salvar els mo-
bles i assegurar la permanència 
com sigui. En aquest sentit, el 
reforç nadalenc del club, el pi-
vot ucraïnès Volodymyr Gerun, 
pot ser de gran ajuda. Mateix 
objectiu tindrà el Flor de Vim-
bodí Pardinyes en aquest 2016, 
mentre que en la Lliga Feme-
nina el Cadí La Seu podrà ser 
més ambiciós i somiar en re-
petir play-off pel títol, almenys 

fins que les matemàtiques li ho 
impedeixin.
L’altre referent de l’esport de 
casa nostra, el Lleida Llista, va 
iniciar la temporada amb el 
repte de donar un pas enda-
vant i créixer esportivament 
cercant quelcom més que la 
permanència. Resten tres jor-
nades per cloure la primera vol-
ta i el propòsit de classificar-se 
per a la Copa del Rei encara 
és possible, tot i que el calen-
dari que hauran d’afrontar els 
homes d’Albert Folguera en 
aquests tres partits no em dei-
xa ser gaire optimista. Si no 
s’aconsegueix jugar la Copa, 
caldrà lluitar en la segona volta 
per una plaça en una competi-
ció europea. I, parlant d’Euro-
pa, de ben segur que el DKV 
Borges Vall i el Balaguer Villart 
Logístic ja pensen en fer-la en-
cara més grossa aquest 2016 i 
seguir deixant ben alt el tennis 
taula lleidatà a l’Ettu Cup. Les 
balaguerines, fins i tot, aspiren 
al títol de lliga, la qual cosa al 
meu parer suposaria tota una 
proesa, tenint en compte que 
es tracta d’un club molt mo-
dest. Pel que fa a l’handbol, 
tots els esforços de l’Associació 

Lleidatana han d’anar dirigits a 
aconseguir la permanència a la 
Divisió d’Honor Plata. Després 
de dos anys salvant-se als des-
patxos, crec que ja toca demos-
trar sobre la pista que aquesta 
és la categoria en què les de 
Miroslav Vujasinovic mereixen 
jugar. També m’agradaria que 
se salvés l’Handbol Pardinyes, 
tant el masculí com el femení, 
però per això caldrà poc menys 
que un miracle. D’altra banda, 
els equips de voleibol, Balàfia 
i CECELL, ja tenen gran part 
dels deures fets i el 2016 lluita-
ran per pujar nota en les seves 
respectives competicions.
Per últim, però no menys im-
portant, i això és més un anhel 
personal que un propòsit en si, 
desitjo que no ens manqui salut 
a tots plegats. Si aquesta pre-
missa es compleix, serà molt 
més fàcil assolir els objectius i 
fer realitat els somnis i reptes 
proposats, ja siguin esportius, 
personals, professionals o de 
qualsevol altra índole. El 2016 
de ben segur serà un gran any 
i aquí estarem per explicar-ho.

 M’agradaria   
que se salvés el 
Pardinyes, tant 
el masculí com 
el femení
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7accents és un diari lliure i plural, que fomenta el debat ciutadà i acull totes les opini-
ons, sempre que es manifestin de forma argumentada i respectuosa. Els col·laboradors 
literaris i gràfics expressen lliurement la seva pròpia opinió. La posició d’aquest setma-
nari es reflecteix en el seu editorial.

A tu que estàs viu
Seré breu. Si estàs llegint 
això, és que tu també 
estàs viu.
Un ésser diví va deci-
dir un dia atorgar-te la 
vida, donar-te el mera-
vellós miracle de néixer 
i viure. Bé, potser no va ser 
cap ésser diví, ni la cigonya – 
com ens enganyaven de pe-
tits. Sinó que vas ser el fruit 
d’una petita llavor, com molts 
altres éssers vius d’aquest 
planeta. Però tu ets diferent, 
som diferents d’altres espè-
cies. L’ésser humà fa i pot 
fer, viu i pot viure, segons 
les seves accions, decisions i 
voluntats. Tenim moltes més 

Judit Gómez
Confeccionant-me

aquest s’acaba de fer. Els crits 
dels nens, que agafats de la 
mà travessen el carrer. La for-
ma dels núvols que sobrevo-
len el nostre cap. L’olor del pa 
quan surt del forn. El color de 
les sabates d’aquell noi que 
s’acaba de creuar. Distingim 
tot el que gira al nostre vol-
tant, amb major o menor im-
portància, però no ens ado-
nem que tenim una vida, i que 
encara continuem vius.

fet. No, perdó. De tot el que 
no hem fet i voldríem fer. Per-
què no és el mateix viure que 
estar viu. Perquè podem viure 
inconscients del que és gau-
dir d’estar vius, però també 
viure conscients d’estar gau-
dint del privilegi d’estar viu. 
I molts cops oblidem que de 
vida només en tenim una.
Parla, dibuixa, escolta, cami-
na, escriu, passeja, coneix, 
observa, canta, riu, plora, 
crea, somia, estima. Perquè 
no vas haver de morir ahir per 
estar viu avui. Perquè conti-
nuar vius és el millor regal de 
cada matí. Així que viu, tens 
vida.
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byBalasch

“Ningú s’adona del que té 
fins que ho perd”. De ben 
segur que en algun moment 
de la vida aquesta dita popu-
lar ha ressonat en el teu cap 
i, possiblement, te n’has la-
mentat o no has sabut valorar 
la importància d’allò que has 
perdut. En aquest cas, i en-
cara que soni molt fatalista, 
demà quan moris no tindràs 
l’oportunitat d’adonar-te que 
ja no estàs viu, que ja no et 
queda vida. Estàs mort i no 
hi ha retorn. Perquè si un mi-
racle diví ens tornés a donar 
l’oportunitat de viure, d’estar 
viu una segona vegada, ens 
adonaríem de tot el que hem 

possibilitats que la resta d’es-
pècies. Possibilitats de viure, 
de gaudir del fet d’estar viu.
Cada dia quan ens desper-
tem, esmorzem i anem a tre-
ballar, a l’escola o a fer qual-
sevol activitat, ens adonem 
de tot el que ens envolta. 
Percebem el ball harmoniós 
de les fulles al ritme del vent. 
El fum que surt del cafè quan 
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Heroisolímpics
Sang a la piscina

Selecció 
d’Hongria 
waterpolo

 ANTONIO MEGÍAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Un dels aspectes més nega-
tius de les Olimpiades han 
estat els boicots polítics. La 
‘tradició’ va inaugurar-se als 
Jocs de Melbourne el 1956, 
els primers celebrats a l’he-
misferi sud, i ho va fer amb 
tres diferents. Un d’ells va ser 
el de Xina, en protesta perque 
el COI va permetre la partici-
pació de Taiwan, un país que 
no reconeixia; el segon va ser 
per l’esclat de la guerra del 
Sinaí, quan a finals d’octubre 
d’aquell mateix any, Anglater-
ra, Israel i França van atacar 
l’Egipte de Nasser per, entre 
altres motius, haver naciona-
litzat el Canal de Suez. Egipte 
va demanar al COI l’expulsió 
dels agressors dels Jocs pero 
l’organisme internacional no 
ho va creure oportú i els egip-
cis van decidir no viajar a Aus-
tralia, amb el suport d’Irak i 
Líban.
El tercer, que és el que avui 
ens interessa, és el provo-
cat per la invasió soviètica 
d’Hongria, a començaments 
de novembre, després d’una 
breu revolució que va durar 
15 dies. Espanya, Suïssa i Ho-
landa van ser els tres païssos 
que van boicotejar els Jocs 
per aquest motiu. 
Els atletes hongaresos, però, 
sí van participar, però pot 
imaginar-se en quina si-
tuació psicològica, ja 
que ho van fer men-
tre el seu poble era 
masacrat. Entre 
ells, els jugadors 
de la selecció de 
waterpolo, que van 
convertir-se en un 
símbol de la lluita 
per la llibertat de la 
seva pàtria.
El waterpolo es l’esport 

rei al país magiar, que ha es-
tat sempre la gran potència 
mundial, guanyant nou meda-
lles d’or, tres de plata i tres de 
bronce en els diferents torne-
jos olímpics, i l’equip es pre-
sentava a Melbourne com a 
vigent campió després de l’or 
a Helsinki’52. Però les circum-
stàncies eren molt diferents; 
la preparació havia estat de-
ficient, ja que la majoria dels 
jugadors estaven més preocu-
pats i interessats per la revolta 
que pels entrenaments i se’ls 
van haver d’endur a Praga per 
intentar aïllar-los.
Durant la concentració a Txe-
coslovàquia semblava que 
les coses a Hongria s’anaven 
tranquil·litzant i, a més, amb 
èxit. El reformador Imre Nagy, 
que seria executat dos anys 
després a causa d’això, va 
prendre el control del govern, 
va iniciar mesures democratit-
zadores i les tropes russes van 
retirar-se......però només per 
uns dies. 
El 4 de novembre, amb la 
expedició olímpica ja a Aus-
tralia, els tancs van aparèixer 
a Budapest i en menys d’una 
setmana van esclafar la resis-
tència. En aquella època no 
era gens fácil aconseguir no-
tícies a 15.000 quilòmetres de 
distància, així que el nerviosis-
me era comprensible en uns 
atletes que, a banda de 

p e n s a r 

en les seves famílies, rebien 
sense parar ofertes d’altres 
païssos per acollir-los si volien 
desertar.
El 29 de novembre, els juga-
dors hongaresos van comen-
çar el seu camí cap al resta-
bliment, en part, de l’orgull 
del seu poble. Les victòries 
davant de Gran Bretanya (6-
1) i Estats Units (6-2) els van 
donar la classificació per la 
fase final, una lligueta amb 
sis equips: Estats Units, Ale-
manya, Itàlia i els tres favorits, 
Iugoslàvia, Hongria i l’ogre, la 
Unió Soviètica. Da-
vant dels ameri-
cans ja tenien la 
victòria de la 
primera fase 
així que van 
c o m e n ç a r 
la fase final 
derrotant Ità-
lia (4-0) i Ale-
manya (4-0) amb 
la mateixa autoritat 
de sempre.
Llavors va arribar el dia; el 6 
de desembre es veien les ca-
res a la piscina els hongaresos 
i els soviètics. No és estrany 
que aquest partit sigui recor-
dat com un dels més violents 
de la història; els cops per 
sota de l’aigua son habituals 
al waterpolo, pero aquell dia 
van arribar a l’extrem.
Encara que no formalment, 
el duel era una semifinal i a 
Hongria li servia l’empat per 
jugar-se l’or davant Iugoslà-
via. Des del xiulet inicial va 
viure’s una gran tensió dins de 
la piscina i també a les grades, 
on el clima era absolutament 
favorable als hongaresos. Les 
provocacions van ser cons-
tants per part dels dos equips 
però la qualitat hongaresa va 
imposar-se a poc a poc. 
Liderats per una de les seves 
màximes estrelles, el jove de 
21 anys Ervin Zádor, van as-

Va ser un 
dels partits 

més violents 
de la història

solir una victòria 
inapelable i la clas-

sificació per la final, 
encara que el partit no va 

acabar. 
Quan mancava poc més d’un 
minut i el marcador reflec-
tia un clar 4-0 per Hongria, 
el capità soviètic, Valentin 
Prokopov, no va poder re-
sistir més humiliacions i li va 
donar un cop de puny a l’ull 
a Zádor. Mentre aquest sor-
tia de la piscina amb la cara 
plena de sang, la baralla es va 
generalitzar entre la resta de 
jugadors i fins i tot entre els 
aficionats, així que els àrbitres 
van decidir donar el xoc per 
acabat i el COI va donar el 
triomf, òbviament, a Hongria. 
Per arrodonir-ho, amb la bai-
xa de Zádor per l’evident le-
sió, van guanyar els iugoslaus 
a la final (2-1) conquerint l’or, 
però la imatge icònica que va 
donar la volta al món i que 
serà recordada per sempre és 
la de Zádor ple de sang.
Un cop finalitzats els Jocs, 

tocava la difícil decisió de tor-
nar a casa o desertar per no 
tornar-hi mai més (en aquest 
cas van ser 30 anys, però en 
aquell moment es pensava 
que el malson seria per sem-
pre). Més de la meitat de la 
delegació hongaresa va deci-
dir deixar-ho tot a canvi de la 
llibertat i van marxar a diver-
sos païssos.
Zádor, que bromejava (fins 
la seva mort el 2012) dient 
que nomes se’l coneixia com 
“aquell que va rebre el cop 
de puny”, va anar a viure a 
California havent-se de retirar 
als 21 anys. 
Allà, però, va fer-se entre-
nador de natació i entre els 
seus mèrits està haver dirigit 
la carrera adolescent d’un al-
tre prodigi, Mark Spitz, que a 
més de guanyar set medalles 
d’or a Munic’72 va ser el nar-
rador del documental Free-
dom’s Fury presentat el 2006 
i produït per Quentin Taranti-
no. També hi ha una pel·lícula: 
Children of Glory.
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‘The X-Files’ ressorgeix de 
les seves cendres en la seva
esperada nova temporada
El drama de ciència-ficció per excel·lència dels noranta torna el dia 24

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Torna el misteri, la intriga i 
el paranomal. Torna aquella 
intro musical que ens posava 
els pèls de punta a tots. Tor-
nen Mulder i Scully. Ara sí que 
sí, per fi torna The X-Files.
Fa ara exactament un any sal-
taven totes les alarmes a la 
xarxa sobre un possible retorn 
a una de les ficcions mare de 
la història de la televisió. Un 
tuit de Chris Carter, creador 
de la sèrie, ens confirmava 
que FOX havia decidit resca-
tar als agents més famosos 
de l’FBI per retornar-nos-els 
en forma d’un esdeveniment 
televisiu que acabaria ma-
terialitzant-se en una nova 
temporada de tant sols sis 
episodis. Hype molt alt i ga-
nes d’spoilers. L’actor David 
Duchovny sap de sobres com 
seduir un autèntic fan dels ca-
sos del seu personatge més 
sonat, així que no va tardar 
gaire a pronunciar-se: “He re-
but el guió aquest matí... Vaig 
començar a plorar mentre lle-
gia la primera pàgina”.
Encara que The X-Files va 
acabar finalment el 2002 amb 
l’emissió de la seva novena 
i última temporada, és cert 
que mai es va deixar de par-
lar sobre un possible retorn a 
una trama que no semblava 
haver quedat resolta del tot. 
El 2008 Chris Carter i el seu 
equip tornaven a reunir-se 

Imatge promocional 
de la nova temporada 
d‘X-Files’, amb David 
Duchovny i Gillian An-
derson.

‘The X-Files’
torna amb una 
temporada de 

sis episodis 

per portar-nos The X Files: I 
Want to Believe, segon llarg-
metratge de la franquícia que 
no va acabar de convèncer 
un públic assedegat d’una 
bona dosi aclaridora sobre la 
mitologia del xou. Fins i tot 
el propi Carter ho va definir 
recentment com “un pas en 
fals”. Finalment, i després 
de dos anys d’intens treball i 
negociacions amb FOX, Da-
vid Duchovny i Guillian An-
derson tornen a ficar-se en la 
pell dels agents de l’FBI Mul-
der i Scully. Però la desfilada 
de rostres familiars no queda 
aquí, i és que també tornarem 
a veure Skiner i el Fumandor, 
a més d’algunes incorpora-
cions noves com la de Tad 
O’Malley, un presentador 
de televisió a qui dóna vida 
Joel McHale, que ajuda-
rà els agents a resoldre el 
cas de la jove Sveta (Annet 
Mahendru), que creu haver 

estat abduïda.
Vuit són els anys que portem 
sense Mulder i Scully i mol-

tes les incògnites que encara 
queden per resoldre. “El món 
ha canviat molt des de l’últi-
ma vegada que vam veure 
The X-Files, i això afectarà a 
la manera d’abordar aquesta 
nova temporada”, comentava 
Chris Carter en una entrevista 
recent, en la qual també va 

confirmar el retorn a la mito-
logia pròpia que va definir la 
ficció des de la seva estrena, 
en 1993. “A cada episodi hi 
haurà un monstre de la set-
mana”, afegia Duchovny en 
una entrevista pel New York 
Times.
Els dies 24 i 25 de gener són 

els triats per FOX per donar 
començament a aquesta nova 
etapa de la sèrie, amb l’estre-
na dels dos primers capítols 
(un cada dia), que arribaran 
al nostre país amb tan sols 24 
hores de diferència.
La sèrie guanyadora de set-
ze premis Emmy, cinc Globus 
d’Or i un premi Peabody, tor-
na ara amb més força que mai 
i fins i tot amb alguna possi-
bilitat de quedar-se. I és que, 
segons el seu creador, “una 
bona resposta de l’audiència 
podria portar-nos a la realit-
zació d’una onzena tempora-
da.” A més ,també va confir-
mar que havia escrit el guió 
per a una tercera pel·lícula de 
gran pressupost. “Això és el 
que volen els fans. Crec que 
una tercera pel·lícula hauria 
de ser més com la primera”, 
concloïa un confiat Chris Car-
ter.

realitzadorDani MartínezOPiNiÓ
Pot sortir malament? Sortirà malament
La ja imminent estrena del revival de 
The X-Files em ve com a anell al dit per 
malparlar en contra de la resurrecció 
de les velles glòries de la televisió. En 
contra i no... Perquè tinc unes ganes 
immenses d’acompanyar de nou Mul-
der i Scully en un dels seus casos, gai-
rebé tant o més que de tornar a veure 
com els habitants de Twin Peaks trac-
ten d’oblidar els seus problemes entre 
pastís i pastís de nabius. Encara que he 
de dir que l’experiència (almenys la que 
el cinema ens ha donat) ens diu que 

ressuscitar alguna cosa, sense impor-
tar el que, mai acaba sent bona idea. 
No incloc les pel·lícules de Tim Burton, 
clar. Reconeix-ho, tu també penses que 
aquí fa olor d’alguna cosa estranya. Si 
alguna cosa pot sortir malament, sorti-
rà malament... Com deia, l’experiència 
ens avala. Allà queda aquell ressorgir 
de Dallas, aquest encara recent episodi 
especial de Farmacia de Guardia o el 
gran fiasco de Heroes Reborn. Sabies 
que Prison Break torna de nou? Que 
visqui el filó nostàlgic!
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‘Star Wars: Episode VIII’ ajorna la seva 
estrena fins a mitjans de desembre de 2017

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Hi ha hagut un sotrac en la 
força. Ho has notat? Males 
notícies per a tot bon fan de 
la saga galàctica més rendi-
ble del cinema. LucasFilm 
acaba d’anunciar un retard 
en l’estrena del vuitè episodi 
d’Star Wars, inicialment pre-
vist per a maig de 2017 i que 
ara passa al 15 de desem-
bre del mateix any. Pel que 
sembla, el motiu podria ser 
l’ordre de reestructuració de 

part del guió amb la finalitat 
de reduir la participació de 
nous personatges a la histò-
ria, donant més protagonis-
me a Rei i Finn, nous herois 
de la renovada saga.
D’aquesta manera, el ro-
datge del nou lliurament de 
Star Wars començaria du-
rant el proper mes de febrer 
a càrrec del director Rian 
Johnson (Brick, Looper). Cal 
recordar que aquest mateix 
any podrem tornar a gaudir 
de l’univers creat per Geor-
ge Lucas amb l’estrena de 
l’spin-off Rogue One.

Stormtroopers, en un fotograma pertanyent 
al film ‘Star Wars: The Force Awakens’

‘Youth’, la nova pel·lícula de 
Sorrentino arriba a les sales

Imatge promocional de ‘La novia’, segon llargmetratge de la directora sara-
gossana Paula Ortiz, que protagonitza Inma Cuesta.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Tan sol dos anys després 
d’aconseguir enamorar-nos 
amb el seu film, La grande 
bellezza, Paolo Sorrentino 
torna als cinemes amb una 
nova obra sota el braç. Youth 
narra la història d’una parella 
d’amics de 80 anys que pas-
sen les seves vacances als 
Alps, on rememoren la seva 
vida i el temps que els queda. 
Un d’ells és director de cine-
ma i prepara la seva última 
pel·lícula, que serà el seu tes-
tament, i l’altre és compositor 
i director d’orquestra retirat 
que pensa a agafar el testi-
moni de nou. Les seves rela-
cions amb els seus respectius 

fills, els hostes de l’hotel i ells 
mateixos serà el que els faci 
adonar-se de la joventut per-
duda.
Una vegada més, el director 
italià aconsegueix dividir a la 
crítica. I és que a la pel·lícula 
que protagonitzen Michael 
Caine i Harvey Keitel no li han 

faltat comentaris de tot tipus. 
Des d’aquells que l’assenya-
len de voler ser un vague 
recull de material rebutjat 
del seu anterior i aclamat 
projecte a aquells que la 
defensen com un gran relat 
una mica més lleuger que La 
grande bellezza.

Rachel Weisz, Paul Dano i 
Jane Fonda completen el 
repartiment de Youth, que 
es planta per fi a les nostres 
sales després d’haver passat 
per multitud de festivals de 
cinema, com el de Sitges, i 
fins i tot haver recollit alguns 
premis com el de Millor Pel-
lícula Europea o el de Millor 
Actor i Millor Direcció, que 
van ser lliurats a Michael Cai-
ne i Paolo Sorrentino respec-
tivament.
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Sorrentino
torna a

dividir a la
crítica amb 

‘Youth’
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VENDA i REPARACIÓ de MAQUINÀRIA AGRÍCOLA i AUTOMOCIÓ
Mecànica en general  •

Electricitat  •

Diagnosi d’avaries  •

Climatització  •

Pneumàtics  •

Canvi de llunes  •

Regeneració de fars  •

Muntatge d’enganxalls  •
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dani martínez
al contraatac

“Me gusta que 
cada uno vea 
en mis videos lo 
que quiera ver”

Dani Martínez tiene 26 años, 
es realizador, trabaja en 7ac-
cents y a finales del pasado 
mes de diciembre se llevó con 
Lighthouse de Pull my Strings 
el premio al mejor videoclip 
nacional del año en el XX 
Festival de Cine de Zarago-
za y –también– el premio del 
público después de, cuentan, 
arrasar en las votaciones. En 
7accents estamos todos muy 
contentos –él más– y por eso 
en este primer semanario de 
2016 le dedicamos la contra. 
Porque se lo merece, porque 
nos gusta lo que hace y por-
que ya es hora de que en Llei-
da se entere todo el mundo 
del enorme realizador con el 
que tenemos la suerte de tra-
bajar cada día.

De los dos premios que te 
llevaste… ¿cuál te ha hecho 
más ilusión?
Hombre, el de mejor videoclip 
nacional. Yo soy de Zaragoza, 
y ganar un premio en el festi-
val de mi ciudad es algo espe-
cial. Lo del premio del público 
también es importante, aun-
que hicimos algo de trampa. 

¿Trampa?
Si, bueno. Entre el público ha-
bía muchos amigos y familia… 
además no había demasiada 
gente en la sala el día de la 
proyección. Lo raro hubiese 
sido no llevármelo. El premio 
de verdad es el otro. 

Sé que en los dos casos ha-
bía una dotación económica 
pero también había algo más 
¿qué era?
Una estatuilla. Bueno, un bus-
to de César Augusto. Lo ten-
go aquí en casa, en Lleida. 
El premio del público estaba 
compuesto de algunos lotes 
de Cervezas Ambar, que pa-
trocinaban el festival.  La cer-
veza normal es pasable, pero 
las otras, las especiales, están 
muy bien.

No es el primer vídeo que 
haces. De hecho has trabaja-
do también con los Foo y has 
hecho otro vídeo para los 
Pull my Strings. ¿Es verdad 
eso de que no se pueden ver 
entre ellos?
No, que va. Eso se lo ha in-
ventado cierto periodista. De 
hecho, los Pull my Strings me 

llamaron porque habían visto 
mi trabajo para los Foo. De 
los dos vídeos que he hecho 
para los Pull my Strings este 
es el mejor, sin duda. También 
he trabajado con Lexu’s y El 
Fill del Mestre. Y esta misma 
semana estrené un nuevo clip 
para Eira.

De todo el trabajo que has 
desarrollado en 2015 ¿con 
qué te quedas?
Es difícil, porque en 7accents 

hacemos muchas cosas. Si me 
tengo que quedar con algo es-
cogería el Making of de Segon 
Origen, de entre los trabajos 
que he hecho de manera inde-
pendiente, y los vídeos de la 
exposición de Chiharu Shiotta 
en la Fundació Sorigué de en-
tre mi trabajo para 7accents. 

El videoclip es una plano se-
cuencia y la canción habla de 
alguien que está en un mo-
mento de cambio, en un mo-

mento en el que hay que de-
cidir para dónde tiras ¿Por 
qué has elegido una historia 
como la que cuentas en el ví-
deo?
Me acercaría si digo que tiene 
algo que ver con un recuerdo 
de la protagonista. Los Pull 
my Strings son los narradores 
y la prota, Aitana Giralt, revi-
ve un momento difícil de una 
antigua relación. Igualmen-
te pienso que lo que yo crea 
tampoco tendría porque ser 

relevante… se trata de que 
cada uno acabe viendo en el 
vídeo lo que quiera ver.

Está rodado un domingo a 
primera hora de la mañana
Sí, aunque la toma es de en 
torno a las diez. Rodamos en 
la recta de una pequeña carre-
tera que bordea el aeropuerto 
de Alguaire. Pasamos varios 
días buscando localizaciones 
porque teníamos muy claro 
qué necesitábamos: se trata-
ba de encontrar una vía recta 
y larga rodeada de un paisaje 
sugerente. Queríamos, tambi-
én, niebla y sol en contra. Al 
final lo encontramos y bueno, 
ahí está el vídeo.                            
                                                                   
Al final del vídeo, sale un 
señor con una cometa
Bueno, no es un señor. La pri-
mera idea era que apareciese 
un niño. Un niño corriendo 
con la cometa. Pero hacer tra-
bajar a un niño a las cinco de 
la mañana de un domingo nos 
partía el corazón. Casualmen-
te, rodamos la mañana sigui-
ente a la noche de Carnaval, 
y de camino a la localización 
tuvimos la suerte de encon-
trarnos a dos amigos que vol-
vían de fiesta. Uno iba vestido 
de dragón, es el que podéis 
ver en el vídeo, y el otro iba 
de futbolista. Al dragón le di 
la cometa y al futbolista le 
pedí que me echara una mano 
aguantando una pantalla de 
luz desde el coche para ilu-
minar los primeros planos de 
Aitana. Pienso que fue un gol-
pe de suerte que terminó por 
hacer más grande el videoclip.

En 7accents no sólo trabajas 
como realizador. También es-
cribes. Y en alguno de tus ar-
tículos hay pistas de quiénes 
son tus referencias si habla-
mos de videoclips
Es cierto, intento ver tantos 
videoclips como puedo. Es 
algo constante. También veo 
mucho cine. Algunos de mis 
realizadores favoritos de vide-
oclips son Megaforce, Canada 
o Daniel Wolfe.

Y a 2016… ¿qué le pides?
Ser feliz, eso sobre todo. Se-
guir trabajando y viviendo de 
lo que me gusta también es-
taría bien. Aunque una cosa 
viene ligada de la otra.

L. Á. PÉREZ DE LA PINTA
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