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La Paeria es mostra 
inoperant i partidista 
en el conflicte entre 
les famílies Pifarré

i Plaza
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Mig miler de persones 
donen suport a la

granja Pifarré en una 
nova jornada per

reivindicar el dret de pas
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editorial
Peatges
Mai no és tard per fer marxa en-
rere. O sí. És el cas de Lleida, per 
exemple. Ahir, en una reunió amb 
amics, coneguts i saludats de 7ac-
cents, un seguidor del diari ens 
deia que no havíem de fer ni una 
sola concessió, “perquè aleshores 
se sabran guanyadors”. Podríem 
traslladar aquest consell a la bona 
gent de la Ramaderia Pifarré, una 
família que, passi el que passi, 
ha demostrat que no es rendirà. 
Perquè justament a això és al que 
no estan acostumats els poders 
fàctics de Lleida, és a dir, a no 
posar-los fàcil la nostra rendició. 

Qualsevol altra persona, enfront 
d’uns oponents cacics i uns gover-
nants inoperants, ja hauria llençat 
la tovallola, però la família Pifarré, 
coneixent-los, potser no guanya-
ran aquesta batalla, però tampoc 
no la perdran. Perquè no es per-
metran ni una sola concessió...
Un altre cacic enfollia la setmana 
passada en llegir un article d’opi-
nió del director de 7accents on 
posava en entredit la insana re-
lació existent entre alguns diaris 
de la ciutat i l’administració públi-
ca de la qual el cacic en qüestió 
n’ha extret un suculent profit al 

llarg de les darreres dues dèca-
des. Missatges a caps de premsa, 
trucades a Barcelona, trobades 
interessades, amenaces pseu-
domafioses i enemics disfressats 
d’amics es van succeir des de la 
publicació d’aquest article amb 
l’objectiu de cessar determina-
des col·laboracions, desacreditar 
persones i personatges i, en de-
finitiva, eliminar-nos del mapa. 
Resultaria més senzill abaixar el 
cap, entomar l’hòstia amb fingida 
dignitat i romandre a l’espera que 
la recompensa arribés en forma 
de subvencions de centenars de 

milers d’euros per realitzar un so-
brevalorat programa itinerant de 
televisió local, convenis perver-
sos que perverteixen fins i tot els 
menys pervertits o, per què no, 
corbates o fulards de seda però 
de dubtós gust.
Ara bé, com ens ha ensenyat a 
tots la família Pifarré, a Lleida no 
es pot fer cap pas enrere ni donar 
cap concessió, per molts peatges 
que haguem de pagar durant 
aquest tortuós trajecte cap a la 
llibertat. I és que, en el fons, tin-
gueu en compte que els peatges 
serveixen per continuar viatjant.

Ho vull fer cada dia, com ho veus?

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/opinio/article/4627/un-consell
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“Els bars són llocs 
especials on passen 
coses úniques”

Google ho sap tot. És igual el 
que li preguntis: ell ho sap. I això 
és una merda; una merda de les 
grans. I més encara si ets pare, 
perquè significa que, un dia, 
aquest ésser humà petit que por-
tes al col·le als matins i t’admira 
per ser el seu particular far de sa-
viesa descobrirà un dia que Go-
ogle existeix i que, quan no saps 
alguna cosa, l’hi preguntes. Això, 
lamentablement per a mi, va 
passar l’altre dia. Era un dissab-
te; un dissabte d’aquests tontos 
de després de Nadal i no sabíem 
què fer amb nosaltres mateixos. 
El meu fill –es diu Luis Ángel com 
un servidor i ens ha sortit una 
mica candaja– va proposar sortir 
a fer un vermut. No teníem clar 
on anar i ell va trobar la solució: 
“Doncs pregunta-l’hi a la tablet 
aquesta que et va regalar pel teu 
cumple (va ser el 2 de gener), que 
segur que ho sap”. Doncs sí…. 
que la va agafar i amb els seus 
hàbils ditets va teclejar les parau-
les “bar” i “Lleida” i el primer que 
va sortir va ser el Gilda. I cap al 
Gilda vam anar. I tan bé ens ho 
vam passar els tres que el vermut 
va convertir-se en dinar informal i 
vam marxar prop de les cinc to-
cades. La setmana següent vaig 
agafar el Gerard per banda i li 
vaig dir que ja sabia a qui dedi-
car-li la segona contra de l’any.

El Gilda què és exactament? 
Un bar, no? Un bar de tapes. Un 
bar normal de tapes on vas i et 
prens alguna cosa. Donem de 
menjar coses, també, i posem 
música, però som un bar, vaja. 

Home, però si fóssiu un bar i ja 
no estaríem aquí fent aquesta 
entrevista. Bars n’hi ha molts... 
No, si ja... A veure: el Gilda és un 
bar, però més que un bar és un 
lloc on passen coses. Els bars i els 
restaurants han d’oferir quelcom 
més. A mi no em val amb que si-
guin un lloc on et prens un cafè 
o una cervesa i prou. Un bar ha 
de ser un lloc en el qual t’agrada 
estar, un lloc on vas i et quedes.

Un lloc per passar l’estona. 
Sí. Justament això. Un lloc al qual 
pots anar amb amics o en famí-
lia però al qual també pots anar 
sol perquè saps que trobaràs 
coses i gent interessants. Aquí, 
per exemple, fem de tot. En els 
quatre anys que portem oberts 
s’han fet festes, xerrades, presen-
tacions, tallers, cursets... De tot, 
vaja. Aquí ens escoltem tothom. 
Tothom pot venir amb l’ocurrèn-
cia que sigui i si veiem que pot 
ser divertida, endavant.

Sobretot, sou famosos pels 
vostres vermuts. 
Sí, els vermuts toreros i els ver-
muts canalla. El vermut torero es 
fa una vegada al mes i dura des 
del migdia fins a les set o així. I 
el vermut canalla és el mateix 
però amb nens. I abans que m’ho 
preguntis, et diré que això del 
vermut torero no és pas un in-
vent nostre. Tot va venir per una 
amiga nostra que estava aquí un 
dissabte i ens va dir “Doncs mira, 
demà me’n vaig a Logronyo a un 
vermut torero”. Vam voler saber 
què era i ens ho va explicar. El ver-
mut torero és un costum que te-
nen allí i que aprofita la gent que, 

pel que sigui, ja no surt a la nit i el 
que fan és quedar al migdia per 
prendre un vermut i mig menjar i 
segueixen la festa a la tarda amb 
copes i música en algun pub o 
una terrassa. La idea ens va agra-
dar però decidim donar-li la volta 
i col·locar el concert al matí. El 
vermut canalla és el mateix que 
el vermut torero però pensat més 
per famílies amb nens.

Dels dos, amb quin et quedes? 
Jo crec que amb el canalla. 
M’agrada veure la cara dels nens 
quan estan contents. I, a més, és 
important, perquè ells són els 
que mouran aquesta ciutat en 

uns anys. Cal acostumar-los a fer 
coses, a sortir i a gaudir de Lleida. 

La vostra zona era un dels clàs-
sics de la marxa nocturna fins 
no fa tants anys 
Sí. Els Vins. Era una zona de bars 
ben maca de la qual se’n recorda 
tothom qui passa dels 40, però 
no sé molt bé per què es va per-
dre. Nosaltres vam obrir, ja et dic, 
fa uns quatre anys i la veritat és 
que no em queixo. Jo sempre 
he treballat en l’hostaleria. Vaig 
estudiar diversos cicles formatius, 
però la veritat és que cap m’om-
plia especialment i combinava 
allò d’estudiar amb treballs en 

l’hostaleria els caps de setmana 
per guanyar uns diners. Al final, 
vaig decidir dedicar-m’hi i vaig 
arribar a ser encarregat del Bla-
si, però aquella època va passar 
i un dia, passejant per aquí amb 
la Noemí, la meva noia, vam veu-
re que es traspassava el Gilda i 
,mira, aquí estem. Amb més deu-
tes que diners, però contents.

I amb els altres bars, què tal? La 
veritat és que el Blasi ha evolu-
cionat cap un model semblant 
al vostre
Jo vull que hi hagi com més bars 
millor. La zona s’està animant i 
això és bo per tothom. Estem 
rentant la cara al Centre Histò-
ric. A mi, de fet, el que m’inte-
ressa és que es torni a crear una 
zona, que la gent vingui al Gilda 
però també s’apropi al Blasi o a 
la Gramàtica. O als bars del car-
rer Sant Martí, que són un munt. 
Que la gent torni a veure el Cen-
tre Històric com un lloc per sortir 
i gaudir. Als bars sempre passen 
coses, és igual que vagis sol o 
acompanyat.

Aquí no hi ha molt costum 
d’anar sol als bars.
Si. I no sé per què. Suposo que 
són maneres de ser. En altres 
llocs, la gent surt a veure qui es 
troba i aquesta, per a mi almenys, 
és part de la gràcia que tenen els 
bars. Aquí se surt més en colla o 
en família, són maneres. Però és 
igual: el que vull és que vingueu 
al Gilda.

I el nom? És pel “pinxo“ o per 
la pel·lícula?
El bar ja es deia així quan ho vam 
agafar. I és pel “pinxo”, però 
també per la pel·lícula. De fet, 
el “pinxo” es diu així perquè és 
una cosa salada, verda i una mica 
picant. Com Rita Hayworth, vaja.

Però aquí es mengen més co-
ses que aquesta “banderilla”...
S’hi menja de tot. És menjar, això 
sí, molt normal. Ho fem tot nos-
altres i ho provem abans. Jo no 
serveixo res que no hagi tastat 
abans i m’hagi agradat. Quan 
ofereixes una tapa has de saber 
explicar-la i si no t’agrada, mala-
ment. La carta ha de tenir, sobre-
tot, afecte i bon producte. És la 
nostra garantia. Del que es tracta 
és que ningú s’hi senti estrany a 
casa nostra. Els bars són llocs es-
pecials on passen coses úniques.

L. Á. PÉREZ DE LA PINTA

L’Òscar del 
Gilda i el 
seu bar al 
Centre His-
tòric que és 
més que un 
bar
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Arrenca el primer ju-
dici a la demarcació 
de Lleida amb motiu 
de l’ocupació d’una 
sucursal bancària. 
Estaven citats
catorze membres 
de la Plataforma 
d’Afectats per la
Hipoteca (PAH) 
de Lleida acusats 
d’ocupar una oficina 
de Catalunya Caixa

Els bancs contra la PAH

La PAH contra els bancs
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El 2016 ha ar-
rencat amb el 
primer judici 
a la demar-
cació de 
Lleida amb 
motiu de 
l’ocupació 
d’una sucur-
sal bancària. 
Ha tingut lloc 
aquest dimarts 
26 de gener al Jutjat 
d’instrucció 2 de Lleida. Es-
taven citats catorze membres 
de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH) de 
Lleida acusats d’ocupar el 
novembre de 2015 l’oficina 
que Catalunya Caixa té a la 
plaça Sant Joan de la capital 
del Segrià. Va ser l’ocupació 
més llarga que s’ha fet mai a 
Lleida, ja que va durar gaire-
bé tres dies i va mobilitzar un 
centenar de persones que en 
un moment o altre van pas-
sar pel local. Va començar el 
dijous 12 de novembre de 
2015 i els Mossos els van de-
sallotjar el diumenge 15 a la 
matinada. La PAH va ocupar 
la sucursal com a mesura de 
pressió per intentar trobar 
una sortida a tres casos de 
desnonaments, que van ser 
ignorats. Un dels membres 
de la PAH, David Martín, ex-
plicava que amb aquestes 
denúncies els bancs intenten 
reprimir-los però que el que 
aconsegueixen és legitimar la 
seva lluita pel dret a l’habitat-
ge. “No ens fa por el judici, 
ens fa por que hi hagi famí-
lies que es quedin al carrer”, 
assegurava. Una trentena de 
companys es van concentrar 
minuts abans del judici a la 
plaça Sant Joan de Lleida per 
mostrar-los el seu suport. La 
seva defensa demana l’ab-
solució ja que considera que 
no es va cometre cap delic-
te i que es tracta d’una acció 
reivindicativa, “com tantes 
altres”, que s’emmarca en 
una protesta i que “no es pot 
confondre la reivindicació 
o la protesta amb el delic-

La PAH de Lleida, durant el transcurs de
diverses accions a la capital del Segrià.
Fotos: ACN

te”. Asseguren que no es va 
cometre cap infracció i que 
l’ocupació no va tenir afecta-
ció ni a persones ni a béns. 

La Fiscalia manté 
l’acusació con-

tra cinc dels 
e n c a u s a t s 
i retira els 
càrrecs a 
la resta
La Fiscalia, 
f inalment, 

d e s p r é s 
d’haver es-

coltat durant 
el judici totes 

les parts, ha retirat 
l’acusació a nou dels catorze 
encausats. Per a cinc d’ells 
però, segueix demanant una 
multa de 150 euros per a ca-
dascun per un delicte lleu per 
mantenir-se dins d’un establi-
ment obert al públic en con-
tra de la voluntat del titular, 
un delicte que segons la Pla-
taforma s’ha dissenyat a mida 
per a ells. La Fiscalia manté 
l’acusació contra aquestes 
cinc persones perquè entén 
que són les que van iniciar 
l’ocupació.

Altres casos oberts
Està pendent també que es 
jutgi a Lleida un altre mem-
bre de la PAH per l’ocupació 
el 5 de juny de 2015 de l’ofi-
cina de Catalunya Caixa de 
Ricard Vinyes.
La PAH també s’enfronta a un 
possible judici (de moment 
s’han pres declaracions en 
fase d’instrucció) per l’ocupa-
ció d’una sucursal del BBVA 
a Lleida el passat 26 i 27 de 
novembre de 2015. Les onze 
persones investigades per 
aquest cas van declarar el 
passat 18 i 21 de desembre 
al Jutjat d’Instrucció número 
4. En aquest cas se’ls podria 
demanar fins i tot penes de 
presó que podrien arribar a 
un màxim de sis anys i mig. 
La representació del BBVA 
acusa els onze activistes per 
delictes de pertorbació de 
l’activitat normal de l’ofici-
na, coaccions, danys i tam-
bé d’entrada per la força o 
de permanència en establi-
ment i oficina fora de l’horari 
d’obertura.

La Fiscalia 
ha retirat 

l’acusació a 9 
dels 14

encausats
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3.670 
suïcidis a l’Estat

des de 2011

4.858 
A dia d’avui, a Lleida 

pisos buits 

63% dels pisos 
de Lleida

26%

28%

entre el

i el NO poden pagar el lloguer 
        mitjà a Lleida (396€)

cada dia a
CATALUNYA

115
desnonaments

encapçala aquest
rànquing

actualment

286
famílies 

afectades a la 
ciutat de 

Lleida

PAH Lleida es 
va constituir el 

2011
6 mesos 

després del 
15-M

55%
65%

entre el

i el

de llars de Lleida
NO poden pagar 

la hipoteca mitjana 
a Lleida (120.000€ i 

160.000€) des de 2011
la PAH ha ajudat

més de
1000 persones
i s´han pogut 

resoldre 
300 casos

aquest 2015
ha salvat

5
famílies

PAH Lleida 
ha realitzat 4 accions 
a entitas bancàries

 (1 al Banc Santander, 
2 a CatalunyaCaixa 

i 1 al BBVA)

La PAH lluita diàriament 
perquè famílies de la ciutat 
de Lleida no perdin la seva 
llar
Dijous 12 de novembre. Di-
versos membres de la Pla-
taforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH) de Lleida es 
tanquen a l’interior de l’en-
titat bancària BBVA, situada 
a la rambla de Ferran de la 
capital del Segrià. El que po-

dia semblar una acció més de 
les múltiples que ha realitzat 
la Plataforma en tots aquests 
anys es converteix en un es-
cenari de tensió digne d’èpo-
ques de record infame. En un 
principi se’ls va prohibir l’ús 
del bany i l’accés a aliments 
i beguda. Una situació que 
només va canviar en recórrer 
als cossos de seguretat dels 
Mossos d’Esquadra. 

33 hores tancats reclamant 
solucions per a dues famílies 
que sofreixen amb la por de 
quedar-se sense la (seva) llar. 
En unes condicions humanes 
perfectament denunciables. 
“L’endemà cap mitjà de co-
municació lleidatà se’n va fer 
ressò”, explica indignat un 
dels protagonistes.



c/ Canyeret 17-19 . 25007 Lleida . 973 24 35 82 . Fax 973 24 07 12 . info@fauria.es 
www.fauria.es

la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients

gestió comptable, mercantil i 

assessorament i gestió laboral
serveis jurídics
auditories
cooperatives
associacions i fundacions
estudis viabilitat de negocis
vehicles, patents i marques

Assessors Fiscals

http://www.fauria.es/
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Set hores per conèixer més 
i millor els dos regidors

municipals del Comú de 
Lleida a la Paeria

7 hores
 GERARD

MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

M’havia fet una idea equi-
vocada sobre la gent del 
Comú de Lleida. M’imaginava 
els seus regidors treballant 
acompanyats per la música 
de Manu Chao, pels pòsters 
del Che i per unes cerveses 
artesanals encara no aprova-
des pel Departament de Sa-
nitat. Però res més lluny de la 
realitat. Entro al despatx del 
Comú de l’Ajuntament de 
Lleida i m’embarga un silenci 
sepulcral interromput tan sols 
pel tecleig constant d’amb-
dós regidors davant dels seus 
respectius ordinadors. I amb 

l’única companyia de la cafe-
ïna com a beguda oficial de 
la primera agrupació d’elec-
tors que aconsegueix obtenir 
representació a la Paeria, la 
casa de tots els lleidatans que 
Àngel Ros ha fet seva des de 
temps immemorials.

GERARD MARTÍNEZ
L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, us ha acusat en diver-
ses ocasions d’intentar de-
sestabilitzar Lleida... 

SERGI TALAMONTE/CAR-
LOS GONZÁLEZ
Sí, tant abans com després 
de les eleccions. Es refereix a 
les nostres acusacions sobre 
assumptes tan foscos com 
els radars, la seva vinculació 
a la Caixa... Nosaltres només 
denunciem els tripijocs, els 
amiguismes i els endollismes 

que s’han convertit en el mo-
dus operandi del PSC al cap-
davant de l’Ajuntament de 
Lleida.

G. M.
Per tant, desestabilitzeu 
vosaltres o desestabilitza 
ell?

S. T. / C. G.
Nosaltres segur que no. Quin 
poder tenim per desestabilit-
zar Lleida? Que Ros ens acu-
si de desestabilitzar la ciutat 
és una manera de fer dema-
gògia com qualsevol altra. 
Desestabilitza qui ha portat 
l’Ajuntament a la ruïna, i el 
PCiTAL també, qui contracta 
a dit, qui destina els nostres 
impostos a despeses supèr-
flues o qui administra els re-
cursos municipals sense la 
transparència que requereix 

ostentar un càrrec de tanta 
responsabilitat.

G. M.
En casos com els de la Cai-
xa o els radars vau ser molt 
agressius amb l’alcalde de 
Lleida. Quin és el problema?  
Jo crec que us han multat 
tantes vegades que heu de-
cidit tirar pel dret...

S. T. / C. G.X
(riuen) Una vegada sí que ens 
van multar, ho confessem! 
(tornen a riure) Ros està rene-
gociant el contracte de gestió 
dels radars i volem saber qui-
nes noves concessions pensa 
fer a Arnó. A més, un informe 
jurídic ha desestimat les recla-
macions d’Arnó. Aleshores, 
per què l’alcalde segueix ate-
nent el que reclama la con-
cessionària?

G. M.
Arnó va guanyar el concurs 
públic i ara l’empresa està 
renegociant el contracte 
amb l’Ajuntament de Lleida. 
És això? 

S. T. / C. G.
Va molt més enllà. Pensa que 
ara mateix hi ha una empresa 
privada que treu beneficis de 
la seguretat ciutadana, una 
empresa que, al seu torn, ha 
guanyat el concurs per les mi-
llores tècniques en matèria de 
seguretat viària per a Lleida en 
què havien de reinventir part 
dels beneficis de la concessió. 
Fins i tot s’havia parlat d’un 
centre d’implantació de tràn-
sit del qual, òbviament, no se 
n’ha sabut res més. Ara bé, 
la interpretació del contracte 
per part dels de dalt no és la 

http://www.7accents.cat
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amb els 
de baix
mateixa que la nostra, però 
el PSC està creant un prece-
dent perquè a partir d’ara les 
empreses que es presentin als 
concursos públics que convo-
ca la Paeria puguin prometre 
tot allò que els roti sense que 
després calgui complir-ho. De 
totes maneres, els de dalt ve-
uen les coses d’una altra ma-
nera que els de baix...

G. M.
Parleu molt dels de dalt... 
Qui hi ha a dalt?

S. T. / C. G.
A causa de la Llei de règim 
municipal, vivim immersos en 
una dictadura municipal, aquí 
i a qualsevol altre municipi. A 

diferència d’altres llocs, però, 
a Lleida tenim un alcalde cacic 
que es mou pels seus interes-
sos i no pels de la ciutadania.

G. M.
Jo no veig la ciutadania tan 
descontenta. De fet, el con-
tinuen votant...

S. T. / C. G.
Els darrers resultats electorals 
demostren que bona part de 
la ciutadania ha donat l’es-
quena a les polítiques antiso-
cials de Ros, per la qual cosa 
ara governa en minoria, mal-
grat que de vegades ell sigui 
el primer a oblidar-ho. De to-
tes maneres, ningú millor que 
tu sap que la ciutadania no 

està prou ben informada.
G. M.

I això de qui és culpa?
S. T. / C. G.

Dels mitjans de comunicació, 
és clar, que accepteu vendre-
us l’ànima a canvi de subven-
cions públiques.

G. M.
Potser, però també és culpa 
vostra que no hi hagi més 
canvis. Si haguéssiu arribat 
a un acord de cartipàs en-
tre tots els grups de l’opo-
sició...

S. T. / C. G.
Tens raó, però la culpa va ser 
de l’Ángeles Ribes, que va 
trencar l’acord de cartipàs al 
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qual havíem arribat tots els 
grups de l’oposició menys el 
PP a l’Hotel Zènit. Els canvis 
profunds que s’haurien pro-
duït amb el nostre cartipàs 
se’n van anar en orris quan 
Ciutadans va sortir de la ne-
gociació d’un dia per l’altre. 
Així, doncs, aquestes modifi-
cacions més radicals van cau-
re del cartipàs per acabar ac-
ceptant tan sols aquelles més 
superficials. Allà vam perdre 
una gran oportunitat de mi-
llorar la vida dels lleidatans i 
les lleidatanes.
Reunions i comissions vàries 
ens obliguen a separar-nos 
en diversos ocasions al llarg 
de les set hores de seguiment 
exhaustiu. Ells marxen i jo em 
quedo sol o ells es repartei-
xen les reunions i jo puc se-
guir l’entrevista amb un dels 
dos. Però hi ha una pregunta 
que l’he de formular als dos 
junts... Som-hi!

G. M.
Diuen que us porteu molt 
malament entre vosaltres, 
que la vostra relació està to-
talment trencada. Que hi ha 
de cert en aquest rumor?

S. T. / C. G.
No som amics si és això el que 
ens preguntes. Amics de que-
dar per fer coses junts, anar a 
prendre unes canyes o a veu-
re una pel·lícula no ho som, la 
veritat. Però mai no ho hem 
estat, i això també és veri-
tat. Només som gent normal 
que es fica en política i que 
es compenetra perfectament 
a l’hora de treballar. Som la 
rauxa i el seny, un reflex fidel 
de la nostra societat. I tenim 
maneres de veure les coses 
radicalment diferents, la qual 
cosa és positiva, perquè ens 
permet aprendre molt l’un de 
l’altre.
Superada així la prova de ni-
vell de groguisme periodístic, 
el Carlos s’acomiada de mi 
per no perdre l’últim autocar 
del migdia en direcció a Al-
coletge, on viu amb la seva 
família. Em promet que m’en-
viarà una foto del seu dinar. 
Una hora després, al missatge 
“Pescadito frito” l’acompa-
nya  una foto, justament de 
peixets fregits. Mentrestant, 
el Sergi Talamonte i jo rema-
tem la trobada amb un vermut 

a Lo Marraco, a la plaça Sant 
Joan. El vermut es converteix 
en una conversa interessant i, 
consegüentment, en un dinar.

G. M.
El problema de la Ramade-
ria Pifarré t’ha afectat en 
gran mesura, suposo que 
per proximitat. Com veus el 
conflicte?

S. T.
No hi ha conflicte. La família 
Plaza està obligada a mante-
nir aquest dret de pas perquè 
van comprar la finca amb un 
dret de pas adquirit. Però un 
procediment judicial viciat i 
un Ajuntament que ha exhi-
bit una neutralitat volguda i 
artificial han generat una si-
tuació esperpèntica que ens 
ha convertit en la riota de tot 
el món. Però els Pifarré no es 
rendiran. Perquè així és com 
ens guanyen sempre, obli-
gant-nos a rendir-nos. Però 
aquesta vegada no ho acon-
seguiran.
Jo també crec que no ho 
aconseguiran. Perquè no hi 
ha dalt sense baix. I els de 
baix ens hem cansat ja de su-
portar el pes dels de dalt...
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 La Fiscalia investiga la 
concessió del tercer grau a 
l’exconseller Jordi Ausàs

28·01

CULTURA

The Optic Nerve 
ressuscita en la nova 
edició del MUD

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Festiva de Músiques Dis-
perses estrenarà la  desena 
edició al Cafè del Teatre del 
10 al 13 de març. El plat 
fort és el grup de folk no-
vaiorquès The Optic Nerve, 
separat des dels anys no-
ranta. El director del MUD, 
Antoni Gorgues, està par-
ticularment il·lusionat per 
haver aconseguit tornar a 
reunir el grup novaiorquès, 
un retrobament que fa tres 
anys que intenta. El con-
cert d’aquest tindrà lloc di-
vendres 11 de març a dos 
quarts de deu de la nit. El 
MUD portarà a Lleida qua-
tre grups més. Dijous, el 
tarragoní Xarim Aresté i El 
Conjunt de Miracle. Diven-
dres, concert doble, amb 
el violinista britànic Matt 
Howden, que s’amaga dar-
rera del nom de Sieben, i el 
guitarrista malià Vieux Far-
ka Touré. El turc BaBa ZuLa 
tancarà el MUD diumenge.

22
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Aquest podria ser un cas de prevarició

 ACN
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Fiscalia investiga si la 
concessió del tercer grau a 
l’exconseller de Governació 
Jordi Ausàs va ser un cas de 
prevaricació, segons infor-
mava dijous El País.
L’exconseller va ingressar a 
la presó el 25 de juny però 
només tres mesos després, 
el 25 de setembre, la Direc-
ció General de Presons va 
concedir-li el tercer grau, 
que li permetia dormir a 
casa de divendres a diu-
menge, en contra de l’opi-
nió del fiscal i del criteri de 
tractament de la presó de 
Ponent. Ausàs va ser con-
demnat per l’Audiència de 
Lleida el 19 de juny de 2014 
a quatre anys de pre-
só i una multa de 
195.000 euros 
pels delic-
tes de con-
traban de 
tabac i de 
per t inen-
ça a un 
grup cri-
minal, una 
pena que va 
ratificar el Tri-

bunal Suprem el 21 
de maig de l’any 

passat. La Fis-
calia de Llei-
da va recór-
rer aquesta 
d e c i s i ó 
a t e n e n t 
q u e 
l ’ e q u i p 

d ’observa -
ció del cen-

tre penitenciari 

L’exconseller Jordi Ausàs, declarant a l’Audiència de Lleida, en una 
foto d’arxiu. Foto: ACN

va plantejar només el segon 
grau per majoria el 22 de ju-
liol de 2015. Consideraven 
que el penat “necessitava 
una interiorització major de 
la seva responsabilitat, cons-
ciència del delicte fiscal, ac-
ceptació de la seva integra-
ció en un grup organitzat i 
ser conscient de la transcen-
dència dels fets sent un alt 
càrrec de l’administració”. 
Finalment, dilluns l’Audièn-

cia de Lleida va desestimar 
el recurs presentat per la de-
fensa de l’exconseller Jordi 
Ausàs contra la revocació del 
tercer grau, que va considerar 
“prematur” i “improcedent”, 
ja que, entre d’altres motius, 
l’intern “no acceptava la seva 
pertinença a un grup crimi-
nal”. Així doncs, l’exconseller 
no podrà gaudir de permisos 
fins almenys el 26 de juny 
d’aquest any.

CIUTADANS

Ciutadans sol·licita més vigilància i seguretat al 
barri de Cappont per acabar amb el “botellón”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El regidor de Ciutadans a 
l’Ajuntament de Lleida, José 
Luis Osorio, ha sol·licitat 
“més vigilància i seguretat al 
barri de Cappont per acabar 
amb el botellón” després de 
reunir-se amb l’Associació 
de Veïns de Cappont. Oso-
rio ha manifestat que “s’ha 

de conscienciar els joves so-
bre els efectes de l’alcohol 
i recordar-los les actituds 
incíviques que es deriven 
d’aquesta pràctica”, ja que 
“el parc del carrer Agustins 
es converteix en una festa 
alternativa que interromp el 
descans dels veïns durant el 
cap de setmana”.
José Luís Osorio ha reiterat 
que “més vigilància i segure-

tat evitaria robatoris i qualse-
vol tipus d’atac incívic”. Així 
mateix, el grup municipal de 
Ciutadans a Lleida ha visitat 
el Centre Cívic del barri per 
conèixer l’oferta d’activitats 
lúdiques i esportives. Oso-
rio ha explicat que “és molt 
positiu observar l’alt grau 
de participació per part dels 
veïns en la gran diversitat 
de cursos que s’ofereixen”.

SOCIETAT

Lleida posarà en marxa la creació de 
tres nous boscos urbans 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Paeria s’ha marcat com a 
objectiu de legislatura incre-
mentar un 30% l’arbrat a la 
ciutat de Lleida, la qual cosa 
significa unes 9.000 unitats 
més del les que hi ha actu-
alment. Aquest salt quanti-
tatiu es farà principalment a 
través del projecte de boscos 

urbans que s’aniran plantant 
en diversos solars municipals. 
Els tres primers es volen po-
sar en marxa aquest mateix 
any a Cappont, Balàfia i la 
Mariola, seguint l’exemple 
del bosc del Museu de la Ci-
ència a Gardeny. La voluntat 
d’aquest pla és fer de Lleida 
una ciutat més sostenible, 
guanyar zones d’ombra i llui-
tar contra el canvi climàtic.

28·0128·01 
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Investigaran a 
responsables 
de la Direcció 

General de 
Presons 
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Préssecs d’una finca de Soses malmesos per la pedregada de l’estiu passat.
Foto: ACN

7accents.cat
www.

ECONOMIA

Agroseguro millora 
l’assegurança agrària i la
cobertura per pedregada

 ACN
 LES BORGES BLANQUES

www.7accents.cat

Agroseguro ha presentat a 
la Diputació de Lleida les 
novetats de l’assegurança 
agrària per a explotacions 
de fruiters (albercoc, pru-
na, poma, préssec i pera), 
d’entre les que destaca la 
introducció d’una millora 
en la cobertura pels danys 
per pedregada, llargament 
reivindicada pel sector pro-
ductor, sobretot després de 
les reiterades calamarsades 
dels darrers anys a la zona 
de la Vall de l’Ebre.
El cap del departament 
d’estudis d’Agroseguro, 
Félix Novoa, ha explicat 

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana

27·01
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Suposa un 
increment del 
8% en la tarifa 

de la pòlissa 

que a l’hora de fer la taxa-
ció dels danys els fruits es 
classifiquen en diferents 
grups en funció del seu ni-
vell d’afectació per una pe-
dregada (número d’impac-
tes de la pedra i superfície 
afectada del fruit). Fins a la 
campanya passada Agrose-
guro només valora-
va els danys de 
la pedra en 
els fruits 
en quatre 
g r u p s : 
amb el 
de 0%, 
el 10%, 
el 50% 
i amb el 
100% de 
dany. Amb 

la nova modalitat en l’as-
segurança dels fruiters, la 
contractació de la qual és 
opcional, la companyia con-
verteix aquest grup inter-
medi que va del 50 al 100% 
de dany en un sol grup que 
comptabilitzarà el 100% del 
dany sobre el fruit. Segons 

Novoa, aquesta nova 
modalitat permet 

als productors 
“una valoració 

molt propera 
al que fan els 
mercats per 
la deprecia-
ció de la frui-
ta” que ha 

sofert l’afec-
tació d’una pe-

dregada. 

POLÍTICA

La Comissió de la 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Augmenta la pressió cap a 
l’alcalde Àngel Ros perquè 
revisi la nomenclatura dels 
carrers de Lleida. Els grups 
municipals d’ERC-Avan-
cem i de la Crida per Llei-
da-CUP, que ja van anunci-
ar la presentació d’aquesta 
moció en el Ple, compten 
ara amb el suport de la 
Comissió de la Dignitat, 
que dimecres va demanar 
per carta a Àngel Ros “que 
prengui en consideració la 
revisió del nomenclàtor de 
tots els carrers de la ciutat 
de Lleida”.
La moció demana la retira-
da dels noms dels carrers 
que fan referència a perso-
nes que van participar en 
el cop d’estat del 18 de ju-
liol de 1936 o bé van tenir 
càrrecs rellevants durant 
el franquisme. La iniciativa 
també compta amb el su-
port de l’Associació per la 
Recuperació de la Memò-
ria Històrica de Catalunya 
(ARMHC), pionera en la re-
cerca de persones desapa-
regudes durant la Guerra 
Civil, i de l’Amical Maut-
hausen, entitat que vetlla 
per la memòria dels de-
portats als camps d’exter-
mini nazis. Els presidents 
d’aquestes entitats, Josep 
Cruanyes, Manel Perona, 
i Enric Garriga respectiva-
ment, donen total suport a 
aquesta iniciativa política i 
igualment consideren ver-
gonyós que encara avui en 
dia a la ciutat de Lleida es 
mantinguin aquests noms 
al nomenclàtor, més quan 

en els darrers mesos diver
sos ajuntaments del país i 
la resta de l’Estat han ini-
ciat la retirada d’aquests 
noms.
Es per això, que la Comis-
sió de la Dignitat s’adre-
ça directament a Àngel 
Ros mitjançant una carta 
amb data del 25 de gener 
de 2016. Li demana “que 
prengui en consideració 
la revisió del nomenclà-
tor de carrers, on encara 
després de 39 anys del 
restabliment del Govern 
democràtic de Catalunya 
hi resten carrers i places 
dedicats a persones que 
o bé es van caracteritzar 
per donar suport al cop 
d’estat franquista o per 
estar compromeses en les 
institucions de la dictadu-
ra, com els consistoris o el 
propi Movimento, respon-
sables directes de la siste-
màtica repressió política i 
cultural duta a terme fins 
al 1977. No hi caben noms 
de persones que no siguin 
models ni referències per 
una societat democràtica i 
al respecte i protecció dels 
drets de es persones i del 
nostre poble”.
Finalment, els membres 
de la Comissió de la Dig-
nitat conclouen: “Per tal 
de refermar els principis 
democràtics de la ciutat, 
es revisi es nomenclàtors 
dels carrers com es propo-
sa i siguin canviats aquests 
noms pels d’homes i dones 
que han contribuït a la lli-
bertat, la cultura i el pro-
grés de la ciutat per acon-
seguir aquesta ciutat més 
lliure”.

27·01

Dignitat demana a Ros que        
retiri els noms franquistes 
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 El Flor de Vimbodí, 
molest amb els arbitratges
28·01
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Han enviat una queixa formal a la Federació demanant 
que Posse Benítez no torni a xiular-los 

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida, recent-
ment reforçat amb la incorpo-
ració de Jaime Heras, no juga 
aquest cap de setmana ja que 
la lliga LEB Or s’atura per la 
disputa de la Copa Princesa. 
No així la lliga EBA, de ma-
nera que el Flor de Vimbodí 
Pardinyes es desplaçarà fins 
al barri hospitalenc de Coll-
blanc per afrontar el primer 
dels tres compromisos que 
els resten per cloure la prime-
ra fase de la competició. En el 
club groc-i-negre encara cou 
la darrera derrota encaixada 
davant del Santfeliuenc, no 
tant pel resultat (69-80) en si, 
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Van xiular-li 
en contra 14 
faltes més i 

22 tirs lliures 
menys

sinó per la manera com es va 
produir. I és que els lleidatans 
van patir un arbitratge lamen-

table per part de la parella 
formada per Carlos Posse Be-
nítez i Marc Mateu López, so-

Jorge Serna, membre del cos tècnic, protesta 
una decisió arbitral. Foto: Javi Enjuanes

bretot el primer. Es per això 
que el Pardinyes, a través de 
la representació territorial de 
Lleida, ha tramès una queixa 
formal a la Federació Espa-
nyola de Bàsquet (FEB) per 
tal de sol·licitar que el col-
legiat Posse Benítez no torni 
a arbitrar-los més.
El Flor de Vimbodí va rebre 
quatre faltes tècniques en el 

duel que els va enfrontar al 
conjunt de Sant Feliu, una 
d’elles desqualificant sobre 
un dels seus jugadors més 
importants, Edu Villacam-

pa. El pivot es podria per-
dre diversos partits perquè 
els àrbitres van fer constar 
en l’acta que el jugador els 
havia insultat greument. 
A més, la diferència en el 
nombre de faltes xiulades, 
27 del Pardinyes per 13 del 
Santfeliuenc, va ser abismal 
tenint en compte la duresa 
que van utilitzar els visi-
tants durant el partit. Per si 
fos poc, la diferència entre 
els tirs lliures llançats per 
ambdós equips, 4 per 26, 
també va ser molt gran.

C/Baró de Maials, 92 • 25005 Lleida • 973 22 34 46 • www.opticabalafia.com
info@opticabalafia.com
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Gerard Martínez Minguell directorL’accent
Onanisme nostàlgic
Qui no s’havia masturbat mai 
imaginant l’agent Scully nua men-
tre éssers hostils recent aterrats 
d’una galàxia molt llunyana intro-
duïen elements extraterrestres en 
el seu delicat i humit entrecuix? 
Em prendré el vostre silenci com 
un massiu condol als meus anhels 
sexuals propis d’un adolescent 
d’hormones enfollides que amb 
el temps van ser substituïts per 
una devoció quasi mística envers 
Joan Holloway, la voluptuosa se-
cretària de la sèrie Mad Men amb 
qui els meus actes onanístics van 
superar totes les marques esta-
blertes prèviament. Deixant de 
banda les meves tendències se-
xuals i, sobretot, manuals, cal in-
cidir en la cantarella dels nostres 
avis sobre que qualsevol temps 
passat era, és i serà sempre millor 
que l’actual. El retorn de The X-
Files encapçala aquesta reflexió 

d’antany que descriu tan bé el 
meu estat d’ànim actual. Perquè 
jo també crec que el pa tenia més 
bon gust abans que ara, que els 
tomàquets feien millor olor o, en 
un altre ordre de coses, que la 
caixa tonta era menys tonta. Fins 
i tot els Kleenex semblaven més 
suaus... En definitiva, quan ens 
envaeix la nostàlgia, s’obre una fi-
nestra emocional amb vistes a un 
passat que recordem, enyorem i, 
per damunt de tot, idolatrem.
Crispetes en mà, culs a terra i a 
mig metre del televisor, el Dani i 
jo obríem els ulls de bat a bat per 
no perdre’ns ni un sol detall del 
primer capítol de la nova tempo-
rada de The X-Files, catorze anys 
després de la darrera entrega de 
la sèrie de les nostres vides. Cri-
dàvem amb l’inici de l’opening, 
aplaudíem amb l’aparició de 
l’agent Mulder i fèiem ambdues 

amb la primera mirada de com-
plicitat entre Dana Scully i el seu 
company d’aventures extraordi-
nàries. Comentaris en veu baixa 
per no perdre’ns ni un sol detall 
transcendent i a les fosques per 
ambientar la trama adequada-
ment, el primer capítol semblava 
pensat per a nosaltres, és a dir, 
aquells infants que encara habiten 
dins nostre i que malden per sortir 
a la superfície quan s’estrena una 
nova pel·lícula de Tim Burton o 
quan s’anuncia el rodatge de Bla-
de Runner 2.
Arribàvem de col·legi, fèiem els 
deures, sopàvem i miràvem els 
primers minuts de The X-Files amb 
l’objectiu de valorar si el grau de 
terror del capítol en qüestió supe-
rava els nostres límits abans d’op-
tar per visionar-lo o per amagar el 
cap sota el coixí. Tan atraient com 
repulsiu, cada episodi d’aquesta 

ficció es convertia en un repte per 
a la nostra virilitat audiovisual. Si 
resistíem els quaranta minuts de 
l’entrega setmanal, aquella nit no 
dormíem pel temor a una primera 
abducció que crèiem imminent. Si 
no, substituíem la sessió televisiva 
per un merescut massatge geni-
tal induït per la hipnòtica mirada 
de Dana Scully. Això, en el meu 
cas, ja que el Dani era un inno-
cent marrec incapaç de dominar 
encara l’art de l’autocomplaença. 
Avui, amb catorze anys extres a 
l’espatlla, el Dani i jo, dues gene-
racions amb més diferències que 
similituds, ens avenim a coincidir 
en una filosofia de vida que passa 
per valorar el passat amb major 
puntuació que el present. I això no 
és un expedient x, sinó un onanis-
me nostàlgic fruit de la nostra pri-
mera “palla”. Després d’aquesta, 
ja res no serà el mateix...

Fauna salvatge
Compartia fa pocs 
dies un (bon) sopar 
amb una colla d’amics 
i coneguts. Un anda-
lús, una aragonesa i uns 
quants catalans. La taula 
semblava l’inici d’un acu-
dit. Però no. La cosa era 
real. L’àpat pintava bé i el 
cert és que, malgrat la por 
del sector femení a impreg-
nar-se el cabell –i la roba!- 
de l’olor que desprenien 
aquells fogons a tot drap, la 
vetllada prometia emocions 
fortes enmig d’una taula ro-
dona que donava (molt!) joc 
per al diàleg i la discussió.
Atrevit de mi i poc amant de 
mesurar les paraules quan 
la confiança esdevé el comú 
dels factors, decideixo etzi-
bar una frase per il·lustrar 
un dels plats que el (simpà-
tic) cambrer acaba de por-
tar a un dels comensals. So-
bren conills en aquest món. 
I em vaig quedar tan ample. 
No pretenia ferir sensibili-
tats ni, molt menys, iniciar 
un combat dialèctic amb 

Joan Rosinach
(Entre parèntesis) els acèrrims defensors dels 

animals. La (gratuïta) decla-
ració portava al darrere un 
argument amb certa solide-
sa. I és que sóc coneixedor 
de primera mà dels proble-
mes que els últims anys es-
tan causant aquests animals 
de pèl blanc en els conreus 
dels pagesos de les nostres 
contrades. Estic cansat de 
veure com aquestes bèsti-
es (salvatges) campen amb 
total impunitat pel mig dels 
camps atipant-se fins a la 
sacietat d’uns cultius desti-
nats, en un principi, a altres 
usos. Mai entendré la faci-
litat amb què es formulen 
normatives i lleis que afa-
voreixen els animals en de-
teniment de les persones. 
En tinc algun altre exemple. 
Però millor me’l guardo per 
al proper sopar.
Encara recuperant-me del 
salt a la jugular realitzat 
per part d’alguns dels par-
ticipants a la festa, m’as-
sabento de la (sorprenent) 

nova distribució de l’hemi-
cicle del Congrés dels Di-
putats. Fins a la quarta fila 
no es podran veure alguns 
representants de la tercera 
força política més votada el 
passat mes de desembre. 
I la majoria d’ells, s’asseu-
ran a la part més alta de la 
cambra baixa. El galliner. La 
mateixa ubicació que ocu-
pen les aficions visitants en 
els grans estadis de futbol. 
Acostumen a ser les més 
sorolloses. I les més vigila-
des, també. 
No sé si això és premonito-
ri del que acabarà succeint 
aquesta (propera?) legisla-
tura. El que sí tinc molt clar 
és que a hores d’ara friso 
per saber si els protagonis-
tes acabaran sent els galls, 
les gallines... o els conills. 
O si, una vegada més, tot 
plegat és un zoològic. O, 
millor dit encara, una selva. 
Llibertat per sobre de tot. 
No voldria pas ferir (més) 
sensibilitats.  

 No entenc la
facilitat amb què 
es formulen lleis 
que afavoreixen 
els animals

 Friso per saber 
si Podemos seran 
els galls, les
gallines... o
els conills
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Sylvester
Mucha gente no sabe quién 
es Sylvester Stallone. Lo 
comparan con otros cul-
turistas metidos a actor 
y se olvidan que detrás 
de su aspecto –deterio-
rado además por una ci-
rugía estética mal hecha– 
y su inexpresividad proverbial 
hay un tipo listo y brillante 
como pocos que enmienda 
la plana a todos aquellos que 
consideramos –o decimos 
considerar, porque en el fon-
do todo es una excusa vana- 
que lo de estar en forma es 
algo por lo que se preocupan 
solo seres intelectualmente 
inferiores que pasan horas en 
el gimnasio porque no son 
capaces de abrir un libro o 
juntar cinco palabras con sen-
tido. No enmienda la plana a 
todos esos y también a quie-
nes mantienen - yo mismo 
lo hago muchas veces y casi 
siempre por el que dirán- que 
son bobos redomados todos 
aquellos que, como el propio 
Sylvester, Spielberg u Ozores 
dedican su vida a dirigir y pro-
tagonizar películas que entre-
tienen y hacen feliz a la gente 
y no cosas sesudas rodadas 
en iraní y dobladas luego al 
finés para que se aprecien 
mejor los matices. Por eso, y 
más en enero el mes de los 
gimnasios, hay que fijarse 
en Sylvester porque es todo 
un ejemplo. Es, de hecho, el 
ejemplo con mayúsculas.
Y lo es porque, además de  la 
envidiable forma física que 
luce pese a estar a punto de 
cumplir los setenta –nació, 
como mi padre, en 1946– es-
cribe como Dios y hora es ya 
de reconocérselo.
Lo demuestra, aunque hoy 
muchos hagan como que se 
no se acuerdan,  el que aque-
lla excepcional película que 
es Rocky –de pie quien no ha 
subido nunca una larga esca-
lera con el “Gonna Fly Now” 
de Bill Conti sonándole en su 
cabeza– está escrita por Syl-
vester. Y está tan bien escrita 

L. A. Pérez de la 
Pinta 
Pintan bastos

que su guión fue nominado a 
los Oscar a pesar de que el 
esbozo original se escribió en 
una sola noche justo después 
de que Stallone asistiera no 
sé si en directo o por la tele 
a un combate entre Muham-
mad Alí y un boxeador llama-
do Chuck Wepner. Lamenta-
blemente, y en los Oscar de 
aquel año, Rocky tuvo que 
conformarse sólo con el Os-
car a la mejor película, ya que 
el premio al mejor guión se lo 
llevó un tal Paddy Chayefsky 
con una película llamada Net-
work que se supone es un sá-
tira sobre el mundo de la tele-
visión. Chayefsky, muerto en 
el 81, ganó también durante  
un Oscar al mejor guión más 
y otro al mejor guión adap-
tado, pero de Network y de 
él  no se acuerda nadie. Pero 
de Rocky, sí. Y nos acordamos 
porque con su guión escrito 
de un tirón en una noche y 
después de ver un combate 
de boxeo, Sylvester constru-
ye uno de los tres más gran-
des personajes que ha dado 
el cine en los últimos cuarenta 
años. 
Rocky, sea dicho, es un per-
sonaje clave del imaginario 
colectivo occidental del últi-
mo medio siglo. Con él, to-
dos  nos hemos identificado 
en algún momento porque 
genera, si me permiten el 
atrevimiento, un sentimiento  
sólo comparable al que ac-
tiva Kirk Douglas –actor que 
a mi humilde entender tiene 
mucho que ver con Stallone- 
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en Espartaco. O a ver quién 
es el espabilado que, además 
de revolverse en el sillón de 
casa diciendo entre dientes 
“Yo también soy Espartaco” 
no se ha sentido nunca Rocky 
viéndole aprender de Apollo 
Creed al son de “Eye of the 
Tiger” entrenar en la nieve, 
zumbar a ese Clubber Lang 
que es M.A. Barracus o hundir 
la URSS a puñetazos. 
Los otros dos personajes 
comparables a Rocky son, y 
me batiré con quien lo nie-
gue, Indiana Jones y John 
Rambo que, lo digo, es para 
mí el más interesante de los 
tres. Del primero es respon-
sable George Lucas y, del 
segundo, también Stallone. 
Quizá todas las películas que 
protagoniza este trío sean 
en lo formal canónicas pero, 
por eso, funcionan del mismo 
modo que lo hacen pese a los 
años otros clásicos que fueron 
productos de consumo como 
la ya citada Espartaco o Ben-
Hur. En todas, hay una misión, 
un héroe, un ayudante del hé-
roe, uno o varios enemigos y 
los buenos ganan porque el 

esfuerzo tiene recompensa y, 
si alguien se salta las reglas –
aunque como en Rambo ése 
sea el héroe y tenga motivos– 
recibe un castigo para redimir 
su culpa. Por eso, Rambo IV 
acaba con John volviendo a 
casa de su padre después de 
un calvario de tres películas 
durante las que cumple la 
penitencia de la que le hicie-
ron acreedor sus fechorías en 
Acorralado. Son películas en 
las que todo es previsible y 
funciona justo como espera 
un niño de seis años que fun-
cione la realidad. Por eso, nos 
encantan. De hecho, hasta la 
vida de Stallone puede leer-
se así: él mismo es alguien 
que rompe la norma y elige 
el cine comercial cuando, tras 
escribir y protagonizar Rocky 
y Acorralado, podría haber-
se convertido en director y 
guionista de culto. Ahora, 
con ese Oscar al mejor actor 
de reparto al que han nomi-
nado por Creed, La Leyenda 
de Rocky, veremos si -como 
querríamos- valen las normas 
del mundo ordenado y enten-
dible que Stallone dibuja  y en 

el que el desafío se sanciona y 
exige una penitencia –que en 
el caso de Stallone ha sido el 
desprecio por parte de la in-
telligentsia y una complicada 
vida familiar con un hijo muer-
to incluso– pero el esfuerzo y 
la capacidad siempre triunfan. 
Si no es así y al final todo vale, 
ese sujeto llamado Pedro 
Sánchez que está dispuesto 
a hacer cualquier cosa para 
ser presidente porque nadie 
le ofrece otra salida personal 
digna, acabará siéndolo. Y lo 
que es peor, su prepotente e 
incapaz amigo César Luena 
acabará de vicepresidente y 
portavoz a pesar de incluso 
el pobre Paulie Pennino –cu-
ñado y mejor amigo de Roc-
ky en todas las películas de la 
saga– habría hecho un mejor 
papel en la rueda de prensa 
son la que Luena demostró el 
pasado viernes 22 que lo suyo 
no se arregla ni con catorce 
cursos de comunicación polí-
tica impartidos por Kennedy y 
Suárez turnándose. Se admi-
ten apuestas. Y valen para lo 
del Oscar y para lo de estos 
dos bergantes. 

https://youtu.be/1lrc8qYwZ2Q
https://youtu.be/MR6FXpaECY8
https://youtu.be/MR6FXpaECY8
https://youtu.be/WBPDsE080kM
https://youtu.be/WBPDsE080kM
https://youtu.be/ZSJryCfOnus
https://youtu.be/ZSJryCfOnus
https://youtu.be/FuSTW4YQIIU
https://youtu.be/4soF2wigKSM
https://youtu.be/4soF2wigKSM
https://youtu.be/b6w4XtsfyVo
https://youtu.be/wM-lOVgoUqI
https://youtu.be/wM-lOVgoUqI
https://youtu.be/VefZwIhCdqI
https://youtu.be/VefZwIhCdqI
https://youtu.be/snj5Nb5-opI
https://youtu.be/aLDVfl3OJb8
https://youtu.be/aLDVfl3OJb8
https://youtu.be/zcdJffoVMWo
https://youtu.be/Uv554B7YHk4
http://www.revistagq.com/actualidad/politica/articulos/pedro-sanchez-tortuga-ninja-donatello-22-enero-2016-portada-abc/23221
http://www.revistagq.com/actualidad/politica/articulos/pedro-sanchez-tortuga-ninja-donatello-22-enero-2016-portada-abc/23221
http://www.abc.es/opinion/abci-puerta-para-sanchez-201601251507_noticia.html
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En aquella llarga llista de propòsits 
pel 2016, entre l’anglès i el gimnàs 
també surt el de fer dieta. I n’hi ha 
moltes per escollir: la dieta de la car-
xofa, la de la pinya, la de l’espàrrec, 
la dels punts (aquella que no té en 
compte els nutrients, només les qui-
localories i et permet passar-te tot 
un dia amb una hamburguesa de la 
famosa franquícia americana), menti-
des, mentides i més mentides! Ja us 
ho dic ara! Aquestes dietes no servei-
xen per a res! Bé, sí, per alguna cosa 
sí, per enganyar-vos, frustrar-vos i 
amb una mica de sort carregar-se en 
part algun òrgan vital! 
Durant el temps que es fa una die-
ta desequilibrada i extrema en què 
hi ha carència de nutrients, el cos 
entra en un estat de supervivència, 
s’adapta a la situació que està vivint 
gastant el mínim d’energia possible 
i es prepara per acumular tot el que 
pugui. I quan es deixa de fer dieta, el 
cos continua acumulant i es produeix 
el conegut efecte rebot. Així que es 
torna al pes inicial i amb una mica de 
sort amb uns quilets més al damunt.
I per on començar? Fer dieta és més 

fàcil del que sembla, només cal dues 
coses: unes bones directrius i la més 
important: estar segurs que volem 
fer-ne (la [des]coneguda força de vo-
luntat).  
Les bones directrius no s’han d’acon-
seguir de la dieta de cap revista, ni 
d’agafar la 
dieta d’algú 
altre perquè 
a “ell o ella 
li ha funcio-
nat”. Cal que 
us citeu amb 
un professional amb coneixements 
sobre el tema que us doni instrucci-
ons adaptades a les vostres necessi-
tats. Perquè ell o ella sabrà què i com 
heu de menjar, no per aprimar-vos, 
sinó per adquirir uns hàbits de vida 
saludables, perquè aquesta és la 
clau per mantenir un bon estat físic 
i, per què no, psíquic i mental. I sí, 
cal buscar l’ajuda d’un professional. 
Seria impensable que per construir 
casa nostra dissenyéssim nosaltres 
mateixos un projecte, oi? Perquè no 
en sabem, perquè els arquitectes són 
qui han estudiat la matèria, conei-

xen els materials, saben fer plànols 
i saben què cal tenir en compte en 
cada cas. Doncs això és el mateix... 
El dietista sap quantes quilocalories 
es necessiten, com fer la distribu-
ció dels aliments i com assegurar 
que no hi hagi dèficits de nutrients 

que puguin afectar la salut. A més, 
el dietista o nutricionista farà un se-
guiment, i quan parlo de seguiment 
em refereixo a una cita setmanal o 
quinzenal per controlar l’evolució del 
pes i de la massa greixosa del nos-
tre cos i determinarà si la dieta està 
essent adequada o no amb l’objectiu 
d’adaptar-la. I és que tothom que ha 
fet dieta ha viscut aquella sensació 
de nerviosisme davant de la bàscula 
del dietista, moment en què es ma-
leeixen els excessos des de l’última 
visita i es creuen els dits perquè ha-
ver anat al lavabo abans d’entrar a la 

consulta hagi servit d’alguna cosa! 
Aquest seguiment ajudarà també una 
mica amb la segona clau pel canvi de 
vida a uns hàbits més saludables: la 
força de voluntat. Està clar que hi ha 
moments en que no es pot fer die-
ta, quan es tenen altres preocupaci-

ons, o quan s’estan vivint situacions 
estressants que no deixen centrar-te 
en aquest projecte personal. Perquè 
per fer dieta és un projecte personal, 
per la qual cosa cal estar convençut i 
molt segur per sortir victoriós de to-
tes aquelles temptacions i situacions 
que ens posen a prova. 
I si no voleu anar a un professional 
o no esteu en el moment personal 
adequat per fer dieta, us recomano 
la famosa dieta del cucurucho que, 
com tots sabeu, diu... “¡Comer poco 
y QUERER mucho!”. 
Salut!

La mossadeta Laura Obea

“La dieta del cucurucho”

Marc Retamero
Temps mort

Ebullició hivernal
El mercat hivernal viu les se-
ves últimes hores i el món 
del futbol es troba en ple-
na ebullició, tant en les 
lligues més mediàtiques 
com en les categories més 
modestes. Malgrat el context 
de crisi econòmica que s’ha 
deixat notar els darrers anys 
en l’esport professional, els 
diferents clubs de futbol no 
perden l’oportunitat de refor-
çar en major o menor mesura 
les seves plantilles de cara al 
sempre exigent tram final de 
temporada. La Segona B no 
n’és una excepció, ni molt 
menys, amb diverses ana-
des i vingudes de jugadors i 
les xarxes socials traient fum 
a còpia de notícies i rumors, 
molts d’ells de dubtosa fiabi-
litat. En el moment d’escriure 
aquestes línies, però, el Lleida 
Esportiu encara no ha concre-
tat cap operació i no hi ha ni 
rastre del golejador anhelat 
des de fa setmanes pels afici-
onats.
Cal reconèixer que no som ni 
els més guapos ni els més rics 
de la lliga, citant les paraules 
que va utilitzar el propi Ima-
nol Idiakez en ser preguntat 

per la manca de moviments. I 
així és, el Lleida Esportiu no és 
cap gegant futbolístic ni una 
opció tan atractiva pels juga-
dors aliens com ens agradaria 
als aficionats més acèrrims. 
Ara bé, aquí tothom fitxa i em 
nego a creure que no puguem 
competir econòmicament 
amb clubs com el Cornellà o 
L’Hospitalet, que s’han refor-
çat durant aquest mercat d’hi-
vern i, a priori, no precisament 
malament. El Lleida sempre al-
lega raons econòmiques per 
explicar el seu aparent poc 
poder en el mercat i acostuma 
a prioritzar operacions com 
les cessions, més assequibles 
en aquest sentit. Em sembla 
bé que així sigui, doncs sóc el 
primer defensor de la política 
de no estirar més el braç que 
la màniga. És molt més impor-
tant la sostenibilitat futura del 
club que qualsevol jugador i 
considero que una de les prin-
cipals virtuts de la directiva, a 
diferència d’algunes de les 
seves predecessores, és que 
en són plenament conscients. 
Tanmateix, de vegades cal 
realitzar un petit esforç o as-
sumir riscos en certa mesura. 

L’equip d’Idiakez està rendint 
a les mil meravelles en els úl-
tims partits, amb una gran se-
guretat defensiva i dotze par-
tits invicte, la qual cosa, d’una 
banda, convida a pensar que 
no urgeix reforçar-se. És cert, 
però també ho és que pal·liar 
les carències que fins ara ha 
exhibit la plantilla converti-
ria els blaus, de debò, en un 
autèntic candidat a l’ascens. I 
això crec que és el que volem 
tots. Insisteixo, amb una cer-
ta mesura, doncs el que han 
fet alguns clubs com el Barça 
B durant el mercat d’hivern, 
canviant mitja plantilla, supo-
sa una adulteració de la com-
petició i no ho considero per 
a res l’exemple a seguir. Això, 
però, donaria per a un altre 
article.
Malgrat tot, segueixo confi-
ant en què arribarà almenys 
un fitxatge abans que expiri 
el mercat hivernal, un fet que, 
alhora, també comportaria la 
sortida d’un dels actuals juga-
dors. L’aragonès Javier Rami, 
que fa setmanes que ni tan 
sols ensuma les convocatòri-
es, té tots els números per ser 
el damnificat. El Lleida Espor-

tiu no té pressa i de ben se-
gur que esperarà fins al darrer 
moment per si sorgeix alguna 
oportunitat de mercat o algun 
jugador dels que interessen 
rebaixar les seves pretensi-
ons. Ja ho va fer, sense anar 
més lluny, la temporada pas-
sada, quan va arribar Miguel 
Ángel Nieto en les últimes 
hores permeses per tramitar 
noves incorporacions. Això sí, 
cal anar amb compte si no es 
vol protagonitzar un episodi 
esperpèntic com el del Reial 
Madrid i el Manchester Uni-
ted en el “cas De Gea” durant 
el passat mercat estival. En 
aquella ocasió, per als pocs 
que no ho sàpiguen, la pape-
rassa va arribar fora de termini 
i el fitxatge, ja anunciat, no es 
va poder realitzar. Coses del 
fax, diuen. Tornant al tema 
que ens ocupa, tinc dues co-
ses clares, independentment 
que arribi o no algun fitxatge 
al Camp d’Esports. La primera 
és que l’equip, amb reforços 
o sense, seguirà sent compe-
titiu. La segona que, passi el 
que passi, haurem estat d’allò 
més entretinguts en uns dies 
d’autèntica ebullició.

 Urgeix pal·liar
les carències
que fins ara ha
exhibit el Lleida
Esportiu
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Propòsits o despropòsits
És un clàssic que a finals 
d’any o a principis qui 
més qui menys es faci 
una llista llarguíssima 
de nous propòsits o co-
ses que volem canviar o 
aconseguir: que si deixar 
de fumar, anar al gimnàs, 
menjar més sa, anar a clas-
se d’anglès, dedicar-se més 
temps a un mateix, fer aquell 
viatge que està de moda i així 
fins arribar a un llistat exten-
síssim que, un cop transcor-
regut el primer mes de l’any, 
ens adonem que qui vol acon-
seguir un propòsit llunyà ha 
de fer primer petits passos. I 
què vull dir amb això? Que cal 
observar els nostres propòsits 

Meritxell Feliu
Amb 2 tacons

produeix menjar unes patates 
xips, unes olivetes o una barre-
ja mentre ens prenem una ca-
nyeta amb els amics, després 
d’una jornada maratoniana de 
feina i estrès, o renunciar al 
vermut del cap de setmana?
Apuntar-se al gimnàs és tot un 
clàssic que està de moda, te-
nim a casa tot el kit preparat 
i ens passegem tot el dia amb 
la bossa del gimnàs al maleter 
del cotxe, però de res serveix 

si quan acaba a l’any només hi 
has anat dos cops i un d’ells a 
la cafeteria. Això sí, ningú po-
drà dir que no estem apuntats 
al gimnàs, encara que només 
pagant no estarem en forma. 
El mateix passa amb dedi-
car-se més temps a un mateix, 
ja que a veure com ho fem 
amb un nen de 8 anys que no-
més vol jugar, anar amb bici-
cleta, córrer i que estiguis per 
i per a ell en tot moment.
Dit tot això, jo aquest any més 
que propòsits us proposo un 
any ple de despropòsits, així 
que em saltaré la dieta, ani-
ré al gimnàs de postureig, 
no descansaré gens i gaudiré 
de tots i cadascun dels mo-

ments amb la meva família i 
amb els meus amics, viatjaré 
quan, amb i on vulgui, diré el 
que penso en cada moment i 
sabré dir NO (sí sí, en majús-
cules) a aquelles coses que no 
desitjo i em fan mal, i així em 
podré despertar cada dia amb 
la il·lusió de fer el que més 
m’agrada, no el que m’impo-
sen. Vull matar la rutina, equi-
vocar-me, fer ximpleries, fer el 
que em vingui més de gust, 
sense un full de ruta preesta-
blert que m’angoixa. Al cap i 
a la fi, el destí, la gran majoria 
de cops, no està a les nostres 
mans, així que deixem-nos 
portar. T’apuntes a un 2016 
ple de despropòsits?

opinio@
7accents.cat

byBalasch

amb il·lusió, no 
com obligacions fei-

xugues. Cal que ens pregun-
tem: realment volem fer tot 
això? Les ganes de començar 
l’any amb canvis positius és un 
fenomen molt estès. Quan es 
comença un nou any o bé una 
nova etapa estem molt moti-
vats, més del compte, però 
hem de tocar de peus a terra. 
Realment volem deixar de fu-
mar, renunciar al plaer que ens 
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Heroisolímpics
El remador 
diabètic

 ANTONIO MEGÍAS
 LLEIDA
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La cerimònia d’inauguració 
és un dels actes més esperats 
dels Jocs i, dins d’ella, potser 
el moment més simbòlic sigui 
l’entrada a l’estadi de la flama 
i l’encesa de la torxa olímpica. 
Abans ja s’havia encès algun 
foc, però la parafernàlia va ser 
inventada per la maquinària 
de propaganda nazi, que va 
voler establir un fil conductor 
entre el món clàssic i la raça 
ària, fent viatjar una flama des 
d’Olimpia fins a Berlín. Va ser 
tan impressionant, el viatge i 
l’encesa de la torxa, que des-
prés de la II Guerra Mundial el 
COI li va treure el sentit però 
va quedar-se amb la posada 
en escena.
Les quinieles i converses so-
bre la identitat, secreta, del 
darrer rellevista de la torxa 
són constants els dies anteri-
ors. Les respectives organit-
zacions han tingut diversos 
criteris per escollir-lo; a vega-
des es tracta d’un esportista 
legendari, com Paavo Nurmi 
a Helsinki’52, Sergei Belov 
a Moscou’80, Muhammad 
Alí a Atlanta’96, Cathy Free-
man a Sidney’00 o Li Ning a 
Pekín’08. 
En altres és tot més simbò-
lic, com la de Tokio’64, 
amb el jove nascut a 
Hiroshima el dia de la 
bomba atòmica, o la 
de Montreal’76, amb 
dos adolescents que 
representaven la unió 
de les cultures france-
sa i anglesa a Canada.
I altres són una espècia 
d’híbrid, com la de Bar-
celona’92, en la qual Epi 

va dur la torxa fins a l’arquer 
paralímpic Antonio Rebollo 
per al llançament final, o en 
la darrera que s’ha celebrat, 
la de Londres’12, quan set 
joves van encendre una torxa 
gegant després de rebre el 
foc de l’home que va entrar-lo 
a l’estadi, un dels més grans 
esportistes olímpics britànics, 
i això es molt dir.
Era ni més ni menys que 
Stephen Geoffrey Redgrave, 
nascut el 1962 a Marlow, An-
glaterra, el millor remador de 
la història, un físic imponent 
d’1,95 metres i una voluntat 
de ferro; el posseïdor d’un 
palmarès inigualable, el que 
parla de la qualitat, el treball 
i la longevitat. I, també, la his-
tòria de la superació, del do-
mini mental sobre el cos, de 
la lluita davant d’un obstacle 
inesperat.
Steve, crescut en una família 
humil, fill d’una conductora 
d’autobús i d’un manobre, 
no estava destinat per al rem, 
que era, sobretot en aquella 
època, un esport força elitis-
ta. No hi havia gairebé cap 
precedent de remador anglès 
d’èxit que no hagués estudiat 
a col·legis prestigiosos i a les 
universitats d’Oxford o Cam-

bridge, 

que s’enfronten cada any a la 
famosa regata. Però ell tenia 
passió pel seu esport i ja al 
1979 va ser campió mundial 
juvenil; el 1980 hagués pogut 
anar als Jocs de Moscú, enca-
ra que el boicot (parcial) de 
Gran Bretanya ho va evitar.
A Los Angeles’84 Redgrave 
va debutar en una cita olím-
pica i no va fallar. Va guanyar, 
amb la seva primera gran pa-
rella, Andy Holmes, i uns al-
tres tres companys, la medalla 
d’or amb l’equip anglès. Des 
d’aquell moment, les victò-
ries van ser constants durant 
més d’una dècada i mitja. A 
Seúl’88 va guanyar el segon 
or olímpic, a més d’un bronze, 
fent parella amb Holmes. Els 
mundials, que es disputaven 
tots els anys que no hi havia 
Olimpíades, li queien de les 
butxaques.

AE 1990 va tenir una com-
prensible crisi, perquè Hol-
mes va retirar-se per lesió, 
però va trobar un altre 
geni, Matthew Pinsent. 
Amb ell va guanyar a Bar-
celona i, quan no sembla-

va possible van tornar-ho a 
fer a Atlanta, on Redgrave 

va entrar en un club selecte 

en assolir quatre ors conse-
cutius en quatre Jocs, a més 
de ser per segon cop conse-
cutiu l’abanderat britànic, un 
inusual honor. Això sí, sem-
blava el final. Tenia 34 anys i 
encara pujat a la barca segons 
després de guanyar va dir les 
famoses paraules: “Si em tor-
neu a veure a prop d’un bot, 
dispareu-me; ha estat sufici-
ent”.
Si realment la seva carrera ha-
gués acabat llavors, ocuparia 
de totes formes un lloc entre 
els més grans, però el que va 
venir després el converteix en 
mite. No sabem per què no 
ho va voler deixar i va buscar 
una improbable cita amb la 
història a Sidney, de nou amb 
l’equip de quatre.
La preparació, magníficament 
documentada, va començar 
el 1997 però a finals d’aquell 
any va trobar-se malament i 
després d’unes proves mèdi-
ques el diagnòstic va ser clar. 
Diabetes tipus 2. Virtualment 
incompatible amb la pràctica 
de l’esport a alt nivell, no di-
guem si és un dels més durs. 

Steve

Redgrave Un primer metge li va confir-
mar que el millor era retirar-se 
però va cercar una altra opi-
nió i va trobar el que buscava; 
un altre doctor li va dir que 
no per ser diabètic tenia que 
renunciar al seu somni, encara 
que fos una medalla olímpica 
en rem.
Aquells quatre anys, que van 
ser molts cops un infern per 
Steve, van dur-lo, amb James 
Cracknell, Tim Foster i el seu 
ja inseparable Pinsent, a una 
odissea plena de triomfs que 
van tenir la cirereta a Aus-
tràlia. El 23 de setembre de 
2000, fent el de tota la vida, 
donant palades sense des-
cans, va donar un altra passa 
més dins de l’olimp dels grans 
campions olímpics, cinc ors 
en cinc Jocs, el darrer amb di-
abetes, inaudit.
No cal dir que la seva vida és 
des de llavors un reguitzell 
d’homenatges; nomenat Sir, 
escollit com a darrer rellevis-
ta, aclamat a les universitats 
i al món del rem. Tampoc ha 
deixat l’esport amateur i es 
capaç de donar un bon nivell 
com a golfista, ser campió an-
glès de bobsleigh o de córrer 
maratons.

És el millor
atleta olímpic 

de Gran
Bretanya
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 ‘MAGRITTE’ és el primer 
disc d’EIRA, el projecte    
íntim de Miquel Allué
El ‘frontman’ de Pull my Strings s’aventura en solitari amb Eira 

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

És temps de canvis, de re-
novar-se, de nous propòsits, 
temps d’ofegar les penes i 
merdes que ens deixava el 
passat any, temps de celebrar 
un cop més que estem vius i 
que la música ens salvarà la 
vida i, si més no, ens brinda-
rà moments únics d’excitació 
en que cantarem plegats “...
come on, come on!” com 
si no hi hagués demà i ens 
farà sentir orgullosos de no-
tar-nos una mica més sobris 
del que acostumem a estar 
un dimarts a la tarda.  Així 
doncs, quina millor manera 
de començar l’any melòman 
amb una de les primeres sor-
preses esdevingudes de  la 
nova Madchester: Magritte 
(Eira Records, 2015), l’àlbum 
debut d’Eira, aka Miquel 
Allué, cantant i guitarrista 
dels aclamats Pull My Strings. 
En aquesta ocasió, li obro les 
portes del meu apartament 
i observo el xaval alt i tímid 
que estic acostumat a veure 
als escenaris, però amb unes 
ànsies de música i creativitat 
incipients pròpies d’algú amb 
un talent efervescent. No-
més encetar el disc, ressalta 
el primer tema i alhora single 
de l’àlbum, Mondoñedo, el 
qual podria ser perfectament 
un resum sonor i estilístic de 
la resta de peces que vestei-
xen el conjunt del treball; un 

Miquel Allué s’ha en-
frontat al repte de dur 
en solitari tot el procès 
de creació i gravació de 
‘Magritte’.
Foto: Dani Martínez

Els deu
temes

mostren
 un so fidel al 

pop-folk 

disc proper a l’estil d’Elliot 
Smith o en algunes ocasions 
als Byrds i al Lennon més fol-
klòric des del meu parer. En 
Miquel m’explica que no és 
el primer cop que s’atreveix a 
aventurar-se en solitari, però 
en aquesta ocasió ho fa per a 
mostrar-nos deu temes creats 
durant el passat estiu i que 
transmeten la calor d’aquell 
instant a través d’un so molt 
fidel al pop-folk acústic i fins 
i tot al pop-indie més balla-
ble tal i com se’n desprén al 
quart i cinquè tall del disc, 
respectivament 24 i Radar. 
Magritte forma un equilibri 
perfecte entre l’espectre 
sonor i una lírica que gira 
entorn a situacions i expe-
riències personals que con-

soliden l’àlbum com el treball 
més íntim del músic lleidatà. 
És freqüent durant el disc la 

combinació de temes sobris 
amb ambients més recarre-
gats de sonoritat elèctrica i 
constata alhora l’objectiu de 
plantejar el directe d’Eira en 
diferents formats i adaptar-los 
a cada situació i ambient se-
gons la voluntat del propi ar-
tista. El llarga durada ha sigut 
creat, gravat, produït, mesclat 
i editat pel propi Allué, tocant 
ell tots els instruments de l’àl-
bum dins del local freqüentat 
per la seva banda paral·lela i 
fent front a llargues sessions 
de clausura i creació musical. 
La rebuda està sent fantàsti-
ca, però al final res és compa-
rable a la sensació d’allibera-
ment que suposa publicar un 
àlbum, la percepció de ser 
sincer amb un mateix i tenir 
plena satisfacció; el sentiment 
de ser feliç amb el que hom 
ha fet i escoltar el disc que 
en realitat volia crear. Doncs 
el Miquel ho ha aconseguit 
plenament i esperem publi-
car en breu les primeres dates 
de presentació d’Eira per tot 
el territori estatal. Magritte: 
un disc plenament equilibrat, 
sincer i amb un desenllaç ins-
trumental, lloable i purament 
espiritual: El falso espejo.
Com és costum, busco en 
l’entrevistat una recomanació 
musical i el Miquel em parla 
de Mic City Sons (Caroline 
Records, 1996) dels Heatmi-
ser. Un àlbum amb brutal so 
90’s que beu directament del 
grunge distorsionat amb folk. 
Una joia sense cap mena de 
dubte.
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Portada de ‘Magritte’, primer àlbum d’EIRA, 
editat amb un segell propi.
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Kula Shaker estrena Infinite 
Sun, el primer single de K 2.0

 POL ISHANDA
 LLEIDA

La banda de Cripian Mills està 
d’aniversari. El seu àlbum K 
(Sony Music, 1996) compleix 
vint anys i tothom sap que els 
noranta van ser molt inquiets 
musicalment parlant, però el 
rock de la banda britànica va 
marcar un abans i un després 
en la concepció de la nova 
psicodèlia, establint una dis-
tància prudencial respecta a 
l’onada britpop de l’època. 
Doncs la millor manera de ce-
lebrar-ho és avançant el sin-
gle del proper treball de Kula 
Shaker, que veurà llum el prò-
xim 12 de febrer. Infinite Sun 
és el tall escollit per a l’ocasió 
amb el qual ens podem fer 
una àmplia idea de com serà  

l’esperat àlbum. Sitars, pan-
deretes, bongos, stratocas-
ters, fuzz i pedals octavadors. 
Un còctel àcid propi dels viat-
ges astrals que fan que cinc 
anys sense haver publicat cap 
treball ens hagin causat una 
set insaciable de rock i him-
nes èpics.

Kula Shaker publi-
carà el proper disc 
al febrer i portarà 
el nom de K 2.0 en 
honor al disc que 
van estrenar al 96.

Un lleidatà resident a Berlín engega un 
segell especialitzat en vinils 

 POL ISHANDA
 LLEIDA

Alter.cat és el nom del segell 
que el Sergi acaba de parir 
juntament amb la publicació 
de les seves dues prime-
res referències: Tree i The 
Bogeymen. Dos discs únics 
amb una edició impecabe 
de col·leccionista d’alta qua-

litat, propers al rock psico-
dèlic i al revival dels seixanta 
que diuen molt de la filo-
sofia i savoir faire d’aquest 
amant del vinil. Un equilibri 
sofisticat entre el bon gust i 
la passió per la música és el 
que descriu a primera vista 
els inicis d’aquest segell del 
qual esperem noves publica-
cions.

Portada de ‘Tree’, una de les primeres publi-
cacions d’Alter.cat

Torna el Let’s Festival a la Salamandra de 
l’Hospitalet de Llobregat

 POL ISHANDA
 LLEIDA

Que l’Hospitalet és un dels 
indrets més “culturetes” de 
tota Catalunya no sorprèn 
ningú a hores d’ara, com 
tampoc no sorprèn que el 
cartell del proper Let’s Fes-
tival no tingui res a envejar 
a cap dels grans esdeveni-
ments celebrats arreu, per-

què Let’s Festival és una 
enorme festa indie i per-
què el pòster que el forma 
aquest any el composen, 
entre molts d’altres, Mucho, 
Second, Toundra, Arizona 
Baby, Mujeres, Za!, Nuria 
Graham, etc. El millor del 
panorama alternatiu local 
i peninsular a un preu més 
que assequible. Excusas no 
me expliques.

Cartell definitiu de la propera edició del 
Let’s Festival

Primavera Sound revela el 
cartell de l’edició d’enguany

Cartell complet de l’edició del Primavera Sound 2016.

 POL ISHANDA
 LLEIDA
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Com cada any, mig món resta 
impacient esperant el misteri 
que s’amaga darrera del car-
tell del Primavera Sound i, per 
fi, el moment ha arribat. Tot i 
ser un dels festivals més cars 
del territori peninsular i cada 
cop estar més encarat al tu-
risme sufocant endèmic de la 
capital i a les inquietuds cool 
d’aquests visitants, el festival 
presenta un dels cartells més 

prometedors de l’any. Situ-
ant-se com a caps de l’esde-
veniment, és destacable la 
visita de Radiohead, així com 
el retorn de Sigur Rós a la ciu-
tat i la repetició dins el festival 
dels australians Tame Impala. 
La recent reunificació de The 
Last Shadow Puppets fa que 
la visita sigui obligada, així 
com el pas de Suede, Beirut, 
PJ Harvey i Animal Collective. 
Però, com és costum, les joies 
del festival apareixen en la lle-
tra petita i, per tant, em sento 
obligat a remarcar la visita de 

Destroyer i el garage macarra 
dels Black Lips, passant pels 
artistes d’aquí com El último 
vecino, els psicodèlics Opa-
tov i el rock d’Aliment, The 
Saurs i Univers. El punt sur-
realista del festival el marca 
l’aparició dels memorables 
Chichos. Un punt d’inflexió 
entre el “typical spanish” per 
als guiris més despistats i els 
vells amants del flamenco.
fusión que ben segur compa-
ginaran perfectament amb el 
públic afí al Primavera Sound. 
Ni más, ni menos.
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propietari del 
Bar Gildaòscar mur

al contraatac

“Els bars són llocs 
especials on passen 
coses úniques”

Google ho sap tot. És igual el 
que li preguntis: ell ho sap. I això 
és una merda; una merda de les 
grans. I més encara si ets pare, 
perquè significa que, un dia, 
aquest ésser humà petit que por-
tes al col·le als matins i t’admira 
per ser el seu particular far de sa-
viesa descobrirà un dia que Go-
ogle existeix i que, quan no saps 
alguna cosa, l’hi preguntes. Això, 
lamentablement per a mi, va 
passar l’altre dia. Era un dissab-
te; un dissabte d’aquests tontos 
de després de Nadal i no sabíem 
què fer amb nosaltres mateixos. 
El meu fill –es diu Luis Ángel com 
un servidor i ens ha sortit una 
mica candaja– va proposar sortir 
a fer un vermut. No teníem clar 
on anar i ell va trobar la solució: 
“Doncs pregunta-l’hi a la tablet 
aquesta que et va regalar pel teu 
cumple (va ser el 2 de gener), que 
segur que ho sap”. Doncs sí…. 
que la va agafar i amb els seus 
hàbils ditets va teclejar les parau-
les “bar” i “Lleida” i el primer que 
va sortir va ser el Gilda. I cap al 
Gilda vam anar. I tan bé ens ho 
vam passar els tres que el vermut 
va convertir-se en dinar informal i 
vam marxar prop de les cinc to-
cades. La setmana següent vaig 
agafar el Gerard per banda i li 
vaig dir que ja sabia a qui dedi-
car-li la segona contra de l’any.

El Gilda què és exactament? 
Un bar, no? Un bar de tapes. Un 
bar normal de tapes on vas i et 
prens alguna cosa. Donem de 
menjar coses, també, i posem 
música, però som un bar, vaja. 

Home, però si fóssiu un bar i ja 
no estaríem aquí fent aquesta 
entrevista. Bars n’hi ha molts... 
No, si ja... A veure: el Gilda és un 
bar, però més que un bar és un 
lloc on passen coses. Els bars i els 
restaurants han d’oferir quelcom 
més. A mi no em val amb que si-
guin un lloc on et prens un cafè 
o una cervesa i prou. Un bar ha 
de ser un lloc en el qual t’agrada 
estar, un lloc on vas i et quedes.

Un lloc per passar l’estona. 
Sí. Justament això. Un lloc al qual 
pots anar amb amics o en famí-
lia però al qual també pots anar 
sol perquè saps que trobaràs 
coses i gent interessants. Aquí, 
per exemple, fem de tot. En els 
quatre anys que portem oberts 
s’han fet festes, xerrades, presen-
tacions, tallers, cursets... De tot, 
vaja. Aquí ens escoltem tothom. 
Tothom pot venir amb l’ocurrèn-
cia que sigui i si veiem que pot 
ser divertida, endavant.

Sobretot, sou famosos pels 
vostres vermuts. 
Sí, els vermuts toreros i els ver-
muts canalla. El vermut torero es 
fa una vegada al mes i dura des 
del migdia fins a les set o així. I 
el vermut canalla és el mateix 
però amb nens. I abans que m’ho 
preguntis, et diré que això del 
vermut torero no és pas un in-
vent nostre. Tot va venir per una 
amiga nostra que estava aquí un 
dissabte i ens va dir “Doncs mira, 
demà me’n vaig a Logronyo a un 
vermut torero”. Vam voler saber 
què era i ens ho va explicar. El ver-
mut torero és un costum que te-
nen allí i que aprofita la gent que, 

pel que sigui, ja no surt a la nit i el 
que fan és quedar al migdia per 
prendre un vermut i mig menjar i 
segueixen la festa a la tarda amb 
copes i música en algun pub o 
una terrassa. La idea ens va agra-
dar però decidim donar-li la volta 
i col·locar el concert al matí. El 
vermut canalla és el mateix que 
el vermut torero però pensat més 
per famílies amb nens.

Dels dos, amb quin et quedes? 
Jo crec que amb el canalla. 
M’agrada veure la cara dels nens 
quan estan contents. I, a més, és 
important, perquè ells són els 
que mouran aquesta ciutat en 

uns anys. Cal acostumar-los a fer 
coses, a sortir i a gaudir de Lleida. 

La vostra zona era un dels clàs-
sics de la marxa nocturna fins 
no fa tants anys 
Sí. Els Vins. Era una zona de bars 
ben maca de la qual se’n recorda 
tothom qui passa dels 40, però 
no sé molt bé per què es va per-
dre. Nosaltres vam obrir, ja et dic, 
fa uns quatre anys i la veritat és 
que no em queixo. Jo sempre 
he treballat en l’hostaleria. Vaig 
estudiar diversos cicles formatius, 
però la veritat és que cap m’om-
plia especialment i combinava 
allò d’estudiar amb treballs en 

l’hostaleria els caps de setmana 
per guanyar uns diners. Al final, 
vaig decidir dedicar-m’hi i vaig 
arribar a ser encarregat del Bla-
si, però aquella època va passar 
i un dia, passejant per aquí amb 
la Noemí, la meva noia, vam veu-
re que es traspassava el Gilda i 
,mira, aquí estem. Amb més deu-
tes que diners, però contents.

I amb els altres bars, què tal? La 
veritat és que el Blasi ha evolu-
cionat cap un model semblant 
al vostre
Jo vull que hi hagi com més bars 
millor. La zona s’està animant i 
això és bo per tothom. Estem 
rentant la cara al Centre Histò-
ric. A mi, de fet, el que m’inte-
ressa és que es torni a crear una 
zona, que la gent vingui al Gilda 
però també s’apropi al Blasi o a 
la Gramàtica. O als bars del car-
rer Sant Martí, que són un munt. 
Que la gent torni a veure el Cen-
tre Històric com un lloc per sortir 
i gaudir. Als bars sempre passen 
coses, és igual que vagis sol o 
acompanyat.

Aquí no hi ha molt costum 
d’anar sol als bars.
Si. I no sé per què. Suposo que 
són maneres de ser. En altres 
llocs, la gent surt a veure qui es 
troba i aquesta, per a mi almenys, 
és part de la gràcia que tenen els 
bars. Aquí se surt més en colla o 
en família, són maneres. Però és 
igual: el que vull és que vingueu 
al Gilda.

I el nom? És pel “pinxo“ o per 
la pel·lícula?
El bar ja es deia així quan ho vam 
agafar. I és pel “pinxo”, però 
també per la pel·lícula. De fet, 
el “pinxo” es diu així perquè és 
una cosa salada, verda i una mica 
picant. Com Rita Hayworth, vaja.

Però aquí es mengen més co-
ses que aquesta “banderilla”...
S’hi menja de tot. És menjar, això 
sí, molt normal. Ho fem tot nos-
altres i ho provem abans. Jo no 
serveixo res que no hagi tastat 
abans i m’hagi agradat. Quan 
ofereixes una tapa has de saber 
explicar-la i si no t’agrada, mala-
ment. La carta ha de tenir, sobre-
tot, afecte i bon producte. És la 
nostra garantia. Del que es tracta 
és que ningú s’hi senti estrany a 
casa nostra. Els bars són llocs es-
pecials on passen coses úniques.

L. Á. PÉREZ DE LA PINTA

https://www.google.es/#q=bar+lleida
https://www.google.es/#q=bar+lleida
https://www.facebook.com/BarGildaLleida/
https://youtu.be/vYBqlrsoZ4I
http://www.larioja.com/20080925/rioja-logrono/vermu-torero-20080925.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Gilda_(pincho)
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