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editorial
Rega sobre mullat
El nou Pla Hidrològic de l’Ebre 
preveu abastir 465.000 hectà-
rees més de regadiu durant el 
període 2016-2021, així com 
la construcció de 52 embassa-
ments més. No és l’única xifra: 
aquest diumenge unes 50.000 
persones van desbordar Am-
posta per demanar a Europa 
que aturi el nou PHE dissenyat 
pel PP. Tot i això, no tothom hi 
està en contra.
Les comunitats de regants de les 
terres de Lleida, que s’abastei-
xen de l’aigua del riu Segre, ve-

uen amb bons ulls el text aprovat 
pel Consell de Ministres, perquè 
consideren que tindran el servei 
de reg garantit i que augmentar 
més del previst els cabals eco-
lògics dels rius repercutirà en la 
quantitat d’aigua disponible per 
als regadius, obligarà a buidar 
els embassaments i comprome-
trà noves infraestructures de reg 
a la zona com el canal Segarra-
Garrigues.
Així, la posició dels regants està 
molt allunyada de la visió que 
tenen les associacions en de-

fensa del medi ambient i de les 
institucions, que denuncien que 
amb el nou Pla Hidrològic el riu 
Segre en surt perjudicat, perquè 
continuarà sobreexplotat i amb 
cabals deficitaris i desembocarà 
en “tensions”, tal com afirmava 
el president de la Diputació de 
Lleida, Joan Reñé.
Diversos representants de la 
Generalitat, presents en la ma-
nifestació d’aquest diumenge, 
fugen de la confrontació amb 
els regants de Lleida, els quals, 
al seu torn, denuncien que no 

han rebut cap suport per part 
del Govern. De fet, en l’única re-
unió que han mantingut amb la 
nova consellera d’Agricultura, la 
lleidatana Meritxell Serret, ni tan 
sols no es van convocar els mit-
jans de comunicació, la qual cosa 
pressuposa una manca d’interès 
del Govern català a donar veu 
als regants de la demarcació.
Aquest diumenge tothom va es-
coltar la veu dels ebrencs. Demà 
tothom seguirà sense escoltar la 
veu dels lleidatans. Plou (i rega) 
sobre mullat.

l’Accent Gràfic 
Lupe Ribot

Si els voleu, són per vosaltres.
Molts petons per tothom

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
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Quan un poble creix, 
als carrers se’ls po-
sen noms de ciutats, 
muntanyes, països o 
rius. O de persones. 
Però els noms, de 
vegades, pot sem-
blar que caduquen 
també

Els carrers de la 
discòrdia

 L.A. PÉREZ 
DE LA PINTA
 LLEIDA

www.7accents.cat

I ho sembla perquè, sovint, el 
que ahir semblava adequat, 
potser avui no ho és tant i 
demà no ho és gens perquè la 
majoria vol oblidar-ho. A Llei-
da, des de fa uns deu anys, el 
nom d’uns quants carrers està 
en qüestió. Tots recorden 
persones que van ser alguna 
cosa oficial abans de 1978 o 
van pagar amb la seva vida 
durant la guerra o abans de 
la mateixa per alguna cosa 
que van fer o de la qual els 
van acusar. Avui, com a mínim 
pels grups municipals d’ERC 

i  la CUP i, representa, els qui 
els van votar; aquests noms  
fan nosa. De decidir si sobren 
o no s’encarregarà una comis-
sió d’experts, però entre que 
es decideixen i no,  explica-
rem tres històries de diferents 
èpoques i llocs que impliquen 
persones i parlen de carrers 
però, també, de rancúnia, 
decència, ignorància, concòr-
dia, estupidesa i vanitat. Que 
cadascú es quedi amb el que 
vulgui.

El nét de Lluís Besa
La gent, de vegades, es casa 
i té fills. O no es casa i els té 
també. I si aquests fills fan el 
mateix, la gent té néts. Al-
guns néts tenim sort i conei-
xem els avis, però d’altres, no. 

http://www.7accents.cat/noticia/4717/una-comissio-dexperts-estudiara-el-nomenclator-de-lleida-per-proposar-canvis-eventuals
http://www.7accents.cat/noticia/4717/una-comissio-dexperts-estudiara-el-nomenclator-de-lleida-per-proposar-canvis-eventuals
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Els assassinats pels dos bàndols durant la 
Guerra Civil es recorden a Lleida amb dos 
momuments al cementiri.
Foto: Gerard Cardona

El normal és que sigui perquè 
els avis es moren, però també 
-pot ser- perquè algú els mati. 
Fa no tant, això que sembla 
ara tan estrany –que algú 
mati el qui ha de convertir-se 
en el teu avi- passava sovint. 
Passava perquè, aquí, va ha-
ver una guerra abans, durant i 
després de la qual es van ma-
tar moltes persones que eren 
o podrien haver estat avis. Un 
es deia Lluís Besa i Cantarell i 
té un carrer a Lleida. Un carrer 
el nom del qual volen canviar 
ara alguns. Volen canviar-lo 
perquè, diuen, Lluís Besa i 
Cantarell era franquista i, se-
gons els qui volen canviar de 
nom el carrer que ens el re-
corda, va col·laborar “activa-
ment” en el 18 de juliol. Així 
se’ns explica en els articles 
que la CUP inclou al seu web 
i així ho van dir uns altres –els 
d’ERC, en concret la regidora 
Núria Marin- en el Ple Munici-
pal de gener. Tot i això, quan 
consultes el Diccionari Biogrà-
fic de les Terres de Lleida (pà-

gina 69) no hi fica res d’això. 
Segons aquest llibre, Besa era 
un “polític i empleat de ban-
ca” que va ser triat regidor de 
Lleida per la Comunió Tradi-
cionalista Carlista a les mu-
nicipals del 31 i el 34 i va ser 
afusellat el 27 de novembre 
del 36 “en compliment d’una 
sentència del Tribunal Popu-
lar de Lleida”. Quan el van 
afusellar, tenia 39 anys, dona i 
dos fills. El seu nét, que es diu 
Lluís Besa Recasens, explica 
que abans de les municipals 
del 35 va decidir no presen-
tar-se i que formava part dels 
Armats i de la Congregació 
de la Sang. Era, diu el seu nét, 
molt catòlic i, una vegada, va 
arribar a reptar en duel un mi-
litar que no es va agenollar a 
la festa del Corpus. Treballava 
en la Banca Llorens, al costat 
de la Paeria, i el juliol del 36, 
quan el Governador Militar fa 
una crida per a què,  explica 
Lluís Besa nét, “la gent d’or-
dre” de Lleida es personés 
al Castell de Lleida –llavors 

Un comitè 
d’experts 
decidirà
sobre el

nomenclàtor caserna-, ell es queda a casa 
i no fa cas dels amics que te-
nia a ERC i Acció Republica-
na que li aconsellaven fugir a 
Andorra. Un d’aquests amics 
era Antoni Bergós, qui va in-
tentar com advocat salvar-li 
la vida quan el van detenir 
però no ho va aconseguir. 
Lluís Besa nét, que és perio-
dista i viu a Segòvia, vincula 
l’assassinat del seu avi amb 
la mort de Buenaventura Dur-
ruti: “a les places fortes de 
la CNT, i Lleida n’era una, la 
mort de Durruti es va voler 
venjar amb afusellaments i 
així va ser. Probablement, van 
escollir al meu avi perquè sa-
bien que tenia signat l’indult i 
que aquest estava en camí. El 
meu avi no participa en el cop 
d’estat de Franco el 18 de 
juliol, però l’afusellen per ser 
un notable dretà, per catòlic i 
pel seu treball com a director 
del diari satíric escrit en català 
Toca Ferro. Ell sempre escrivia 
en català”. 

En el Ple Municipal de ge-
ner, quan el regidor del PP i 
també periodista Joan Vilella 
va preguntar al regidor de la 
CUP Pau Juvillà si a Lluís Besa 
i Cantarell calia treure-li el car-
rer “per ser un empleat 
de banca i ser de 
dretes”, una re-
gidora d’ERC 
va contestar 
sense pen-
s a r - s ’ h o 
massa que, 
sí, que era 
cert que 
Besa treba-
llava en un 
banc però que 
també “havia col-
laborat en el cop d’es-
tat”. El més curiós del cas és 
que en el citat Diccionari Bio-
gràfic de les Terres de Lleida 
ha treballat Antonieta Jarne i 
Mòdol, qui va ser cap de llis-
ta de la CUP a Lleida en les 
Autonòmiques de 2012, però 
això dóna igual: tots sabem 
que quan es creu fermament 
en alguna cosa, és millor no 
llegir massa.

Paco el Tuerto i Brosio
Paco el Tuerto i Brosio sí que 
llegien, però se’ls donava mi-
llor escriure i pintar. Tots dos 
eren de Barruelo de Santu-
llán, que està a Palència i era 
el seu poble. Era el seu i és 
el meu i allà, com a gairebé 
tots els pobles, n’hi ha pocs 
carrers amb nom de persona. 
Avui, a Barruelo viuen unes 
1.300 persones, però fins el 
1970 va ser un poble gran. 
Des de 1838 i fins llavors, van 
funcionar allà unes mines de 
carbó amb més de mil obrers 
treballant-hi. Aquell Barruelo, 
el de Brosio i el de Paco, va 
ser un dels principals nuclis in-
dustrials i obrers del nord de 
Castella i, per això, el 1934 i 
com a Astúries i a tot el nord 
miner de Palència- els miners 
es van aixecar en armes con-
tra el govern de la II Repúbli-
ca. La cosa va durar quatre 
dies –des del 5 al 8 d’octubre- 
però va ser suficient per cre-
mar l’església i l’Ajuntament i 
matar entre tots els implicats 
a sis miners, dos guàrdies 
civils, l’ Hermano Bernardo - 
director de l’escola dels Ma-
ristes, i Francisco Dapena, 
l’Alcalde socialista del poble. 

El director del col·legi el va 
matar d’un tret un miner im-
bècil i a l’Alcalde el van ma-
tar a cops uns guàrdies civils 
idiotes. Avui, a tots se’ls re-
corda amb un carrer. Són dels 

pocs carrers que tenen 
nom de persona a 

Barruelo. Són 
aquestes dues 

i les de Paco 
i Brosio: 
“Vam treu-
re els noms 
de militars 
franquistes 

o similars 
que no teni-

en res a veure 
amb Barruelo. I 

vam dedicar un carrer 
a Francisco Dapena. La de l’ 
Hermano Bernardo, per des-
comptat, es va mantenir. Ara 
hem dedicat un carrer a Paco 
i un altre a Brosio, sí”. explica 
Maribel Martínez, regidora de 
Cultura, Educació i Turisme 
de Barruelo. Paco és Francis-
co Merino Bravo, novel·lista 
local mort el 2008 i Brosio 
és Ambrosio Ortega, pintor 
mort l’any passat. “Paco Me-
rino, a qui tothom li deia Paco 
el Tuerto, va combatre a Rús-
sia amb la División Azul i era 
de Falange i Brosio militava 
en el Partit Comunista des 
dels 22 anys i va passar 24 
anys a la presó. Va ser l’espa-
nyol que més temps ha passat 
pres per motius polítics, però 
aquí no ens importa ni una 
cosa ni l’altra. Els carrers els 
hi dediquem a dos barruelans 
il·lustres que van ser pintor 
l’un i novel·lista l’altre. I així 
ha de ser”, explica Maribel. 
Avui, a Barruelo, governen en 
coalició el PP, PSOE i l’Agru-
pación Barruelana Independi-
ente. Només IU està fora del 
govern municipal. 

Félix Lorenzo Páramo i Pau 
Juvillà
A Félix Lorenzo Páramo no 
el van matar durant la Guer-
ra Civil, va morir a València i, 
de moment, no en té a Lleida 
cap carrer amb el seu nom, 
però podria tenir-ne un avi-
at, perquè així ho proposen 
els regidors de la CUP. És un 
dels noms que plantegen per 
substituir en el nomenclàtor 
els de Lluís Besa, Joan Casi-
miro Sangenís, els germans 

http://www.bisbatlleida.org/es/persona-historica/besa-cantarell-sr-llu%C3%ADs
http://cridaperlleida.cat/una-impunitat-que-no-marxa-el-franquisme-als-carrers-de-lleida/
http://cridaperlleida.cat/una-impunitat-que-no-marxa-el-franquisme-als-carrers-de-lleida/
http://repositori.udl.cat/handle/10459.1/48225
http://repositori.udl.cat/handle/10459.1/48225
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Berg%C3%B3s_i_Mass%C3%B3
http://barruelo.com/
http://barruelo.com/
http://www.presenciamarista.com/hemeroteca/51/51_paginas/p7_n51_p22.htm
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/4598_dapena-gutierrez-francisco
http://www.barruelo.com/portada/gente/paco-el-tuerto.php?mescal=1&anocal=2015#.VrxpLrLhDIW
http://www.barruelo.com/portada/gente/paco-el-tuerto.php?mescal=1&anocal=2015#.VrxpLrLhDIW
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambrosio_Ortega
http://cridaperlleida.cat/wp-content/uploads/2015/12/PropostaNomsCarrers.pdf
http://cridaperlleida.cat/wp-content/uploads/2015/12/PropostaNomsCarrers.pdf
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Recasens, Carmelo Fenech, 
Miquel Montaña, Joan Manu-
el Nadal Gaya, Ramon Areny i 
Juan Recasens. Páramo va ser 
Alcalde de Lleida de setem-
bre del 36 a setembre del 37 
per decisió del Comitè Muni-
cipal dominat per la CNT que 
dirigia llavors la Paeria. Areny 
ho va ser del 39 al 41; Mon-
taña ,del 74 al 76 i Sangenís,  
del 67 al 74. Nadal i Gaya va 
fer la guerra amb els autode-
nominats nacionals i va ser 
ser senador del 79 al 82, ja en 
democràcia. Montaña, nas-
cut l’any 31, va ser advocat, 
procurador en Corts del 71 al 
77, candidat al Congrés per 
la UCD i diputat al Parlament 
amb Unió. Com a alcalde, se li 
recorda pel cobriment del riu 
Noguerola, llavors una clave-
guera a l’aire lliure, la urbanit-
zació de la plaça Cervantes, 
haver portat l’aigua corrent 
fins Magraners i haver cre-
at els primers dispensaris als 
barris. “El meu pare es definia 
ell mateix com a liberal i va 
fer política durant el franquis-
me, a la transició i durant la 
democràcia. Si es reparteixen 
medalles per la intensitat amb 
la qual la gent es va oposar a 
la dictadura, està clar que la 
medalla d’or és pels qui van 
fer oposició activa i van pagar 
–alguns d’ells- amb penes de 
presó, però penso que també 
s’ha de tenir en compte els 
qui, des de dintre, van fer al-
guna cosa per canviar aquell 
règim. I el meu pare va ser un 
d’ells. Pensa que ell va fer que 
es tornés a parlar català a la 
Paeria, ens va portar els fills a 
l’escola Sant Jordi i, podent 
triar on anava a fer política, 
quan va començar la Demo-
cràcia, va triar la UCD primer i 
després es va integrar a Unió. 
Quan el meu germà Jordi i jo 
ens vam incorporar al PP re-
cordo que ens va dir tot fent 
broma que ell era el rojo de 
la família. De tota manera, el 
que ningú no pot discutir és 
que la decisió de ficar el seu 
nom a un carrer la va prendre 
un govern democràtic”, expli-
ca el seu fill i ex regidor del 
Partit Popular a Lleida Enric 
Montanya. 
A Sangenís, Alcalde també i 
predecessor de Montaña al 
càrrec se li deu, entre d’altres 
tasques, la urbanització dels 
dos cinturons de ronda que 
encerclen el primer el nucli 
antic i el segon l’expansió de 
la segona meitat del segle 
XX i l’inici demolició del Ca-
nyeret. Efectivament, i com 
indiquen des de la CUP, va 
combatre en el bàndol fran-

quista.  Abans d’anar ell a la 
guerra, al seu pare, –diputat 
en Corts per Lleida en 1933- 
el van afusellar el 22 d’agost 
de 1936 en el Cementiri de 
Lleida. Va ser un dels primers 
condemnats a mort pel Tri-
bunal Popular. Sangenís mai 
no va formar part de Falange 
ni del Movimiento, però es 
confessava franquista: “per 
motius familiars, se’m catalo-
ga de tradicionalista, però jo 
reconec que sóc franquista. 
A mi Franco em va tornar els 
principis que jo havia viscut 
a casa. Jo de política no en 
vaig fer mai”, explica el pro-
pi Sangenís el 1992 al llibre 
Converses amb Sis Alcaldes 
de Lleida. Ramon Areny tam-
bé, va governar Lleida del 39 
al 41 i va programar la recons-
trucció de la ciutat incloent la 
reconstrucció del Pont Vell. 
Durant el seu mandat, com 
recorda la CUP, van funcionar 
a Lleida tres camps de con-
centració i a ell se li deu el 
fons bibliogràfic que atresora 
avui el l’Institut d’Estudis Iler-
dencs. Com Montaña, San-
genís i la resta dels alcaldes 
que va tenir Lleida entre 1939 
i 1976, van ser membres del 
Caliu Ilerdenc, una associació 
cultural i gastronòmica que 
encara funciona, va tenir un 
paper crucial en la creació del 
que avui és l’ IEI i va encunyar 
l’encara discutida doctrina del 
leridanismo, que reivindicava 
la necessitat de distingir Llei-
da de la resta de Catalunya. 
De fet, es va arribar fins i tot a 
mig plantejar la conveniència 
de crear una regió adminis-
trativa formada per Àlaba, La 
Rioja, Aragó, Navarra i Lleida. 
Un altre que també formava 
part del Caliu Ilerdenc va ser 

Carmelo Fenech, delegat del 
Ministeri d’Hisenda a Llei-
da durant els anys 40. El seu 
nom també el volen fora del 
nomenclàtor la CUP i ERC. 
Ni Sangenís, ni Montanya, ni 
Areny ni Páramo van ser triats 
com a alcalde amb el vot dels 
lleidatans, tot i que Montaña 
fou triat com a regidor per 
l’anomenat Tercio Familiar. 
Aquests regidors eren triats a 
votacions a les quals hi parti-
cipaven els caps de família de 
cada municipi. 
Els germans Recasens – estu-
diants carlistes que tenien 19 
i 23 anys quan els van afuse-
llar- no van ser alcaldes, però 
sembla que sí van tenir un 
paper actiu a la revolta militar 
del 18 de juliol. S’explica que 
van sortir amb armes al car-
rer després d’acudir a la crida 
que va fer el Governador Mi-
litar de Lleida a la “gent d’or-
dre” de la ciutat per a què s’hi 
personessin a la caserna de la 
Seu Vella. El seu pare, Juan, 
tampoc va ser alcalde, però 
diuen que ho hauria estat si 
el cop del 18 de juliol hagués 

triomfat a Lleida. A Recasens 
pare el van afusellar també, 
en aquest cas el 15 de no-
vembre. Recasens era comer-
ciant, provenia d’El Vilosell, 
va ser regidor de la Comunió 
Tradicionalista i escrivia en el 
Diari de Lleida. Abans d’ell, 
va ser alcalde de Lleida el re-
publicà Antoni Vives, que ha-
via estat destituït després de 
la insurrecció de Companys 
a l’octubre del 34. A Vives el 
van rellevar primer Josep Pu-
jol –que ja havia estat alcalde 
entre 1927 i 1934- i, després, 
Joan Rovira Roure, de la Lliga 
i, a continuació, Alfons Por-
queras. Després d’ells, va go-
vernar entre setembre del 36 i 
setembre del 27 Félix Lorenzo 
Páramo, per a qui Juvillà –au-
tor d’un llibre hagiogràfic so-
bre  els memebres de la ban-
da terrorista EPOCA- vol un 
carrer per la seva labor “en 
matèria d’habitatge social i la 
implantació de la jornada de 
8 hores a la Paeria”. Juvillà 
diu també que persones com 
Areny –durant el mandat del 
qual, tot just acabada la Guer-

ra Civil, es va reconstruir Llei-
da però es van afusellar prop 
de 600 persones- no merei-
xen un carrer, però no diu que 
Lorenzo Páramo té el dubtós 
honor de ser l’únic alcalde de 
Lleida que ha estat precedit 
al càrrec per dues persones 
(l’Alcalde Rovira Roure i l’Al-
calde Porqueres) que van ser 
afusellades. Al primer el van 
matar l’agost del 36 amb 36 
anys pel, segons el Tribunal 
Popular de Lleida, el greu de-
licte d’haver autoritzat la Ca-
valcada de Reis del Nadal del 
1935 i, al segon, el gener del 
37. Tenia 32 anys. Van caure 
durant l’anomenada “repres-
sió a la rereguarda republica-
na”, que va deixar a la pro-
víncia de Lleida més de 1.000 
morts. El gruix d’aquests van 
ser assassinats a Lleida com a 
resultat de sentències del Tri-
bunal Popular i durant els pri-
mers anys de la guerra, quan 
Páramo era Alcalde. Proba-
blement, ell no tenia respon-
sabilitat directa -diuen que va 
evitar que es cremés la presó 
on eren presos els colpistes-, 
però el Tribunal Popular es re-
unia a la Paeria. El posterior 
Tribunal de Responsabilitats 
Polítiques –organitzat pels qui 
van guanyar la guerra i que va 
represaliar més de 3.000 per-
sones- deia d’ell que “va par-
ticipar en afusellaments”. De 
tot plegat, potser l’única cosa 
assenyada és el que m’expli-
cava el nét d’aquell regidor 
anomenat Luis, com jo, al qui 
li van fotre quatre trets quan, 
com un servidor, encara no 
havia complert els 40: “Dels 
40 que anàvem a classe, uns 
quants havíem perdut a l’avi i 
l’únic que tenia un carrer era 
el meu. El meu era un heroi, 
però els dels Coidures, Her-
nández, Plana i molts d’altres 
més no en tenien un perquè 
havien perdut la guerra. A mi 
m’agradaria que el carrer del 
meu avi fos també el dels avis 
de tots ells, però això no pot 
fer-nos perdre la perspectiva. 
Al meu avi, el van pelar per la 
cara dins del context d’una 
persecució ideològica i una 
massacre repugnant i totalità-
ria de la qual es vol esborrar 
qualsevol evidència. La placa 
amb el seu nom, encara, la re-
corda”. Treure el nom d’algú 
del nomenclàtor no és afuse-
llar, però se li assembla. I nin-
gú mereix que l’afusellin per 
les seves idees. I menys en-
cara que ho facin fins a dues 
vegades.

El cementiri de Lleida va ser un dels indrets en els quals es van afusellar 
persones per motius polítics durant la Guerra Civil. Foto: Gerard Cardona

https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Manuel_Nadal_i_Gaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Leridanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_municipal_de_Espa%C3%B1a_durante_el_r%C3%A9gimen_franquista
http://www.tribuna.cat/noticies/historia/20-01-2010-ferran-dalmau-i-pau-juvilla-posen-llum-a-lorganitzacio-armada-epoca-lexercit-a-lombra.html
http://www.tribuna.cat/noticies/historia/20-01-2010-ferran-dalmau-i-pau-juvilla-posen-llum-a-lorganitzacio-armada-epoca-lexercit-a-lombra.html
http://www.tribuna.cat/noticies/historia/20-01-2010-ferran-dalmau-i-pau-juvilla-posen-llum-a-lorganitzacio-armada-epoca-lexercit-a-lombra.html
http://www.tribuna.cat/noticies/historia/20-01-2010-ferran-dalmau-i-pau-juvilla-posen-llum-a-lorganitzacio-armada-epoca-lexercit-a-lombra.html
http://www.bisbatlleida.org/es/persona-historica/rovira-roure-sr-juan
http://www.bisbatlleida.org/es/persona-historica/rovira-roure-sr-juan
http://www.bisbatlleida.org/es/persona-historica/rovira-roure-sr-juan
http://www.victimesguerracivilfranquisme.udl.cat/rep_republicana.php
http://www.victimesguerracivilfranquisme.udl.cat/rep_republicana.php
http://www.victimesguerracivilfranquisme.udl.cat/tribunal.php
http://www.victimesguerracivilfranquisme.udl.cat/tribunal.php
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Set hores per saber (una 
mica) més d’un dels regi-
dors de la Crida-CUP a la 

Paeria de Lleida

7 hores i
 JOAN

ROSINACH
 LLEIDA

www.7accents.cat

Són poc més de les 9 del matí. 
He quedat amb el Pau per 
passar-lo a recollir per la seva 
feina. Biòleg de professió, ara 
es dedica a la gestió mediam-
biental... i a la política.

JOAN ROSINACH
Tens hores alliberades a la 
feina por poder exercir el 
càrrec de regidor?

PAU JUVILLÀ
Hauria de passar 6 hores a la 
feina i 2 a l’Ajuntament, cada 
dia. Al final en passo 2 a la fei-
na i 6 a l’ajuntament. Ho por-
to fatal! (Somriu).

Tot just he tingut temps de 
saludar-lo quan, de sobte, em 
trobo a dins d’una botiga a 
la cerca d’un regal per al seu 
petit.

J. R.
Tens fills?

P. J.
Sí, dos. Un de 5 i una de 8. 
Llibert i Blau.

J. R.
Però ets jove...

P. J.
Bé... (dubta) 41.

J. R.
Així no ets el regidor més 
jove de la Paeria...

P. J.
No! Crec que és el Toni Pos-
tius. 

J. R.
Políticament et sents més a 
prop seu o de la gent d’En 
Comú-Podem? 

P. J. 
Com a formació d’esquerres, 
estem molt més a prop d’El 
Comú que del Postius. La di-
ferència en l’eix social amb 
Convergència Democràtica, 
una formació de centre-dreta, 
és molt gran. 

J. R.
Però aquest és un moment 
històric i...?

P. J. 
Estem més a prop d’una Con-
vergència que sembla que 
tiri en la direcció del procés 
constituent, a diferència d’El 
Comú que no s’ha definit en-
cara. 

J.R.
Vaja, que de Convergència 
no us n’heu acabat de refiar 
mai...

P. J. 
(Somriu). La idea és, com va 
dir el David Fernàndez, puny 
de ferro i guant de seda. Po-
der parlar amb tothom per in-
tentar trobar acords. 
 

J. R.
Parlant d’acords, a la Paeria 
fa poc vau pactar els pressu-
postos amb PSC i C’s... Cu-
riós no?

P. J.
No! No és curiós. Nosaltres 
tenim un programa polític 
que podem pactar amb tots 
aquelles grups que prenguin 
decisions acord amb les nos-
tres propostes. Es diguin PSC, 

CiU, C’s o PP. El nostres no és 
un projecte contra, és un pro-
jecte per construir un model 
de ciutat diferent. 

J. R.
Molt diferent al que propo-
sa l’alcalde Ros imagino...

P. J.
Sens dubte! Ros pretén, entre 
altres, privatitzar serveis pú-
blics i trencar amb el model 
comercial de proximitat.  Res 
d’això volem nosaltres. 

Continuem caminant direcció 
a la Paeria. Ens creuem amb 
un noi que duu posada una 
samarreta amb el lema ‘stop 
desnonaments’

J. R.
Fa la sensació que Podem 
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el filet de 
vedella
s’ha “apoderat” de movi-
ments socials com la PAH. 
En aquest sentit, què fa la 
CUP per deixar-se veure en 
aquests temes tan sensi-
bles?

P. J.
No volem capitalitzar els 
moviments socials. El que in-
tentem sempre és ajudar-los 
però mai intentar fer la seva 
feina. Creiem que s’ha d’apo-
derar al moviment social. 

Després de creuar a peu gai-
rebé tota Lleida, no me’n puc 
estar de preguntar-li pel tema 

estrella del passat Ple Munici-
pal. 

J. R.
Ara heu presentat una mo-
ció per canviar els nom d’al-
guns carrers. Creieu que és 
una prioritat per Lleida?

P. J.
La recuperació de la memòria 
històrica és una prioritat. Que 
a Lleida hi hagi un carrer de-
dicat a l’alcalde Areny que va 
estar al capdavant de la ciutat 
en l’etapa més fosca del fran-
quisme, quan a Lleida es van 
afusellar 145 persones sense 

judici, hi havia 3 camps de 
concentració, persones que 
estaven perseguides per les 
seves idees, lleidatans depor-
tats als camps de concentra-
ció nazis... Una persona així 
no pot tenir un carrer a Lleida, 
creiem que és inconcebible!

J. R.
Hi ha qui sembla defensa 
algun dels noms que voleu 
canviar per la seva forta im-
plicació a la ciutat...

P. J.
Sí. Ens poden dir que Ra-
mon Areny era un bon alcal-
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de, però hi ha informes  que 
estan al Govern Civil i diuen 
que aquest senyor gràcies a 
la influència de ser alcalde, 
s’enriquia la seva empresa de 
fustes. El mateix personatge 
que es vanagloria als mitjans 
locals d’haver depurat molta 
gent de l’ajuntament. 

J. R.
Però vosaltres proposeu 
noms nous directament, sor-
prèn que no ho vulgueu con-
sultar als veïns. 

P. J.
Volem que les propostes de 
possibles noms nous estiguin 
consensuades amb els veïns. 
Les nostres no són ni exclusi-
ves ni excloents. 

A punt d’entrar en una reu-
nió sobre la gestió energètica 
municipal...

J. R.
A la CUP sou ecologistes?

P. J.
Jo sóc ecologista, sí. Però a 

la CUP busquem un equilibri 
mediambiental i, sobretot, en 
una ciutat com Lleida, poten-
ciar el transport públic. Ara 
bé, ser ecologista no té res 
a veure amb ser vegetarià o 
vegà... A mi m’encanta el filet 
de vedella (riem els dos).

Mentre ens dirigim a un acte 
reivindicatiu a favor dels tite-
llaires de Madrid...

J. R.
Quin ambient es respirava a 
les assemblees sobre el pac-
te amb JxS?

P. J.
Hem de partir de la base que 
a la CUP no hi ha ningú que 
sigui pro-Mas. A Lleida es res-
pirava la posició molt similar 
a la que s’ha dut a terme ara. 
A Ponent, s’era més partidari 
de donar recolzament a Mas 
a canvi d’un pla de xoc molt 
potent.

J. R.
La CUP hagués preferit que 

JxS guanyés amb majo-
ria governar sola i restar a 
l’oposició?

P. J.
Passar de 3 diputats a 10 ens 
ha fet sortir de la nostra zona 
de confort. I això és difícil. Ens 
costa molt prendre aquestes 
decisions. 
 

J. R.
Creus que tot plegat us pas-
sarà factura?

P. J.
No crec! Hem tingut un crei-
xement molt gran que ens 
obliga a consolidar una sèrie 
de polítiques i ens costarà. 
Però ho hem de fer. Si volem 
transformar la societat, hem 
de fer-ho i n’hem d’aprendre.
 
D’aquí res té una entrevista a 
la cadena COPE...

J.R.
Es pot anar a missa cada diu-
menge i ser de la CUP?

P. J.
I tant! Només faltaria!





 Un jove mort i un ferit 
lleu en ser atropellats per 
un tren a Mollerussa

09·02

CULTURA

Mor Jaume Ferran i 
Camps, fill cerverí
predilecte

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El passat dia 6 de febrer va 
morir l’escriptor i professor 
universitari cerverí Jaume 
Ferran i Camps a la població 
d’Smyrna, a l’estat de Geòr-
gia, als Estats Units, on resi-
dia des de l’any 1960. Ferran 
va ser nomenat fill predilec-
te de Cervera l’any 2001. 
Jaume Ferran, va formar 
part des de l’inici i al costat 
de poetes com Costafreda, 
Barral o Gil de Biedma, de 
l’anomenat “grup catalán 
de la Generación de los 50”. 
Va estudiar Dret a la Univer-
sitat de Barcelona i es va 
doctorar a Madrid. Ramon 
Royes, paer en cap,  destaca 
que ‘’la vinculació de Ferran 
a la ciutat de Cervera ha es-
tat total i absoluta’’. Ferran 
era fill predilecte de Cervera 
des de l’any 2001. Aquesta 
distinció també la va rebre  
l’historiador i polític Josep 
Benet, i el jove pilot de mo-
tociclisme Marc Màrquez.

 5
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El pas a nivell tenia les barreres abaixades 

 ACN
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els fets es van produir al 
voltant de dos quarts de set 
del vespre de dimarts. 
La víctima, veí del munici-
pi, era l’acompanyant del 
ciclomotor, mentre que el 
conductor, també un menor 
de 17 anys, va resultar ferit 
lleu i ja ha rebut l’alta. Els 
dos joves van creuar quan el 
tren era a pocs metres i, tot i 
que van poder travessar, van 
caure just a la sortida de la 
via i el comboi, que cobria el 
trajecte entre Cervera i Llei-
da, va atropellar la víctima. 
Els passatgers del tren van 
haver de ser transbordats a 
un autobús per continuar el 
viatge per carretera.
Segons va informar 
el regidor de 
Seguretat Ciu-
tadana de 
Mollerussa, 
Joan Ra-
mon Do-
mingo, el 
conductor 
de la mo-
tocicleta és 
veí de Linyo-
la, mentre que 

el ferit greu i acom-
panyant era veí 

de Mollerus-
sa, ambdós 
de 17 anys. 
En aquest 
s e n t i t , 
D o m i n -
go també 
va expli-

car que tot 
apunta que 

els nois es diri-

Mossos d’Esquadra i servei de seguretat d’Adif observant la motoci-
cleta amb què viatjaven els dos menors atropellats pel tren a Molle-
russa mentre creuaven el pas a nivell. Foto: ACN

gien a travessar la via en di-
recció al Palau d’Anglesola i 
van esquivar dos cotxes que 
estaven aturats perquè les 
barreres estaven abaixades 
amb la intenció, suposada-
ment, de creuar el pas a ni-
vell abans que passés el tren. 
Però la força de la velocitat 
que circulava el comboi va 
fer que la motocicleta fes un 
gir de 180º, de manera que 
van impactar amb el tren.

El conseller d’Interior, Jordi 
Jané, va afirmar dimecres a 
Catalunya Ràdio que caldrà 
investigar aquest cas i que, 
si cal, s’haurà de “modificar 
i millorar els aspectes”. En 
aquest sentit, es va mostrat 
partidari d’analitzar “escru-
polosament” què ha passat. 
“No ens han de caure els 
anells per mirar què ha pas-
sat i prendre’n una lliçó”, va 
afegir. 

CIUTADANS

C’s insta a la Generalitat a desenvolupar un protocol 
contra l’assetjament escolar per orientació sexual 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El regidor de Ciutadans a 
l’Ajuntament de Lleida, Da-
niel Rubio, ha instat al depar-
tament d’Ensenyament de la 
Generalitat a “desenvolupar 
un protocol específic sobre 
l’assetjament escolar per ori-
entació sexual o identitat de 
gènere”. Rubio ha demanat 

a la Generalitat que “es de-
senvolupin les lleis 14/2010 
i 11/2014 aprovades pel 
Parlament” i ha assenyalat 
que “cal destinar una parti-
da pressupostària suficient 
per desenvolupar-la de for-
ma efectiva”. A més, Rubio 
ha anunciat que “C’s ja ha 
presentat la proposta de 
protocol al Consell Escolar 
Municipal perquè fos esme-

nada, treballada i enriquida” 
i perquè“es tinguessin en 
compte les aportacions de la 
resta d’entitats per elevar-lo 
al departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat”. La 
iniciativa s’està discutint a 
tots els ajuntaments on C’s 
té representació i  esperen 
que la resta de formaci-
ons polítiques i entitats de 
la ciutat hi contribueixin.

SOCIETAT

51 carrosses i 9 comparses en la 
Gran Rua del Carnaval de Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Un total de 51 carrosses d’en-
titats ciutadanes, col·legis i di-
verses colles van aplegar uns 
4.500 participants, acompa-
nyats per 9 comparses, es van 
passejar pel centre de Lleida 
en aquesta data. La comparsa 
“La Pluja de Carnaval” de l’As-
sociació de Veïns del Centre 

Històric de Lleida ha estat la 
guanyadora del 4r Concurs de 
Carrosses i Comparses,  orga-
nitzat per la Regidoria de Polí-
tiques a favor de la Creativitat, 
la Cultura, l’Educació i els Es-
ports de l’Ajuntament de Llei-
da. El segon i tercer premi ha 
recaigut en Mussol Màgic de 
l’AC Més que Festa de Lleida i 
Sardinetes de Sudanell de l’As-
sociació Amics de Sudanell.

07·0210·02 
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L’any passat va 
ser atropellada 

mortalment 
una veïna en el 

mateix punt

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


Imatge d’arxiu d’un pagès regant amb aigua del canal d’Urgell en una finca 
de cereal de Bellpuig. Foto: ACN

7accents.cat
www.

ECONOMIA

Els regants de Lleida se senten 
discriminats davant la posició 
de la Generalitat en el PHE

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Segons el president de la 
comunitat de regants del Se-
garra-Garrigues, Josep Maria 
Jové, entre el col·lectiu ningú 
entén com el Govern “s’ha ti-
rat en braços de la gent del 
Delta i no hem tingut ni una 
paraula de suport o de re-
coneixement als regadius”. 
Segons Jové, així ho van 
traslladar de forma unànime 
a la consellera d’Agricultu-
ra, Meritxell Serret, en una 
reunió dissabte a la tarda a 
Lleida. El president del ca-
nal d’Urgell i de l’Associació 
Catalana de Regants, Ramon 
Carné, assegura que tots els 

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana

07·02
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Carné 
lamenta la 

politització 
del debat del 

PHE

regants de Lleida estan a fa-
vor del Pla Hidrològic i Josep 
Maria Jové coincideix que el 
Departament d’Agricultura 
va convocar a última hora 
la reunió amb els regants 
“pressionats” per la mobi-
lització d’aquest diumenge 
però lamenta que la conse-
llera no assumís cap 
compromís con-
cret a favor 
del sector. 
Segons el 
president 
de la co-
m u n i t a t 
de re-
gants del 
S e g a r r a -
Garr igues, 
el principal 

missatge que van rebre de 
Meritxell Serret és que cal 
comunicar bé a la gent el 
que són els regadius i el que 
aporten de valor a la societat. 
Al seu torn, ells van demanar 
a la conselleria que abande-
rés aquest objectiu i donés 
suport explícit als regants. 

Segons Jové, no s’hi 
va comprometre i 

només va accep-
tar estudiar la 

possibilitat de 
sumar-se a 
un futur co-
municat de 
l’Associació 
Catalana de 

Regants “si 
ho trobava es-

caient”. 

SOCIETAT

Detenen a Cambodja 

 ACN
 LLEIDA

Detingut a Cambodja el prin-
cipal sospitós de l’assassinat 
de l’enginyer de l’Albi David 
Bernat, que va aparèixer es-
quarterat dissabte 30 de ge-
ner a Bangkok. Segons fons 
Tailandeses podria ser con-
demnat a pena de mort.
L’arrestat és el català Artur 
Segarra, de 37 anys, que hau-
ria fugit amb moto de Tailàn-
dia en ser reconegut per una 
parella d’espanyols quan so-
pava amb la seva parella en 
un restaurant d’una província 
nord-oriental del país fronte-
rera amb Cambodja.
Fonts familiars han explicat 
que ja tenien constància que 
la policia de Bangkok havia 
interrogat la parella de Se-
garra, una jove tailandesa 
que és qui hauria dit que el 
presumpte assassí va fugir 
amb moto després d’ha-
ver estat identificat. També 
s’han interrogat d’altres per-
sones de l’entorn de la víc-
tima a la recerca de pistes 
que puguin determinar si hi 
va haver més implicats en el 
segrest, extorsió i assassinat 
de David Bernat. Per la fa-
mília, la notícia de la deten-
ció del principal sospitós és 
esperançadora ja que ara el 
principal objectiu és que es 
tanqui la investigació el més 
aviat possible. Serà alesho-
res quan viatjaran a Tailàndia 
per poder repatriar el cos. 
Fins que les indagacions no 
s’acabin, el cadàver no es 
pot moure del país asiàtic ja 
que es considera una prova 
del crim. 
La policia tailandesa tam-

bé està investigant diversos 
moviments bancaris que 
s’haurien fet des del compte 
de la víctima. De fet, la prin-
cipal hipòtesi sobre el mòbil 
del crim és l’econòmic. Se 
sospita que els assassins van 
acabar amb la vida de Ber-
nat després d’obligar-lo a 
transferir grans quantitats de 
diners. Fonts locals apunten 
a més de 900.000 euros, tot 
i que la família encara no en 
té la confirmació exacta.
Segons les mateixes fonts, 
la família no sabia res del 
David des del 20 de gener 
i les alarmes van saltar quan 
un amic anglès de la víctima 
resident a Bangkok va trucar 
aquest dilluns 1 de febrer a 
la germana del David per-
què no sabia res d’ell des del 
19 de gener i no havia arri-
bat a Teheran (Iran), on havia 
de treballar el 21 de gener.
Aquesta trucada va ser de-
terminant, ja que la família 
del David estava molt pre-
ocupada des de feia dies ja 
que no sabien res d’ell des 
del 20 de gener. Aquest di-
marts 2 de febrer van denun-
ciar la desaparició del David 
als Mossos d’Esquadra.
Recordem que dissabte va 
ser trobat a Bangkok el ca-
dàver esquarterat de l’en-
ginyer informàtic de l’Albi 
David Bernat, de 40 anys, al 
riu Chao Phraya. Encara s’es-
tan investigant les causes 
de l’assassinat, però segons 
un mitjà tailandès la policia 
del país apunta que Bernat 
podria haver estat assassi-
nat per asfixia per estran-
gers amb ajuda local i que 
els fets s’haurien produït 
entre el 25 i el 27 de gener.

07·02

el principal sospitós de la 
mort de l’enginyer de l’Albi 
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 Maria Siegrist, fitxatge de 
luxe pel CF Pardinyes
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La futbolista lleidatana torna a casa després del seu 
pas pels Estats Units i l’Espanyol

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

El primer equip femení del 
CF Pardinyes, que milita a la 
categoria Preferent, ha incor-
porat a les seves files la juga-
dora Maria Siegrist. La fut-
bolista lleidatana de 22 anys 
arriba al club groc-i-negre 
procedent de l’Espanyol, un 
dels clubs amb més potencial 
del futbol femení estatal, de 
manera que es tracta d’un 
reforç d’autèntic luxe per a 
l’equip que dirigeix Edgar 
Farran.
Siegrist, que ocupa habitual-
ment la posició de mitjapun-
ta, es va formar al planter del 
Lleida, en el qual va ser una 
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S’estrenarà 
dissabte en el 

camp del 
Molins de 

Rei

de les jugadores més desta-
cades. Durant el seu periple 

universitari va emprendre 
una aventura als Estats Units, 

Maria Siegrist, presentada com a nova jugadora 
del Pardinyes. Foto: CF Pardinyes

on va finalitzar els estudis i va 
jugar als equips de la Niagara 
University i la Saint Leo Uni-
versity. A més, l’any 2014 va 
jugar el tram final de la tem-
porada amb el Lleida Espor-
tiu en haver finalitzat la com-
petició universitària. Aquell 
curs, el darrer abans de la 
seva desaparició, el Femení 
A del conjunt blau va arribar 

a disputar les eliminatòries 
d’ascens a la Primera Di-
visió estatal. A finals del 
passat estiu la jugadora 
lleidatana va fitxar per l’Es-

panyol, que la va incorporar 
amb fitxa del filial de Segona 
Divisió. Tanmateix, malgrat 
no gaudir de gaires minuts, 
va arribar a debutar en la mà-
xima categoria amb el primer 
equip.
Està previst que Maria Sie-
grist s’estreni amb la samar-
reta del Pardinyes aquest 
mateix dissabte en el matx 
que les del barri lleidatà dis-
putaran al camp del Molins 
de Rei, un dels conjunts cap-
davanters en la classificació 
de Preferent.

C/Baró de Maials, 92 • 25005 Lleida • 973 22 34 46 • www.opticabalafia.com
info@opticabalafia.com
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Joan Rosinach Bonet directorentre ( )
Llibres d’història
Franco ha mort. Almenys, això és el 
que expliquen els llibres d’història. 
El 20 de novembre de 1975 sem-
blava posar punt i final a un règim 
dictatorial infame. Després de més 
de 35 anys de feixisme i totalitaris-
me, alguns van creure que allò era 
l’inici de la llibertat al nostre país. 
Il•lusos. 40 anys més tard, molts ja 
ni se senten seu aquell país. I el més 
greu, l’ombra del fúnebre perso-
natge segueix refrescant la memò-
ria (poc) històrica d’altres que, sota 
unes altres sigles, continuen defen-
sant una ideologia similar.
Només així s’entén que fins fa qua-
tre dies a la capital de su Reyno 
encara es mostrés sense cap ti-
pus d’estupor per part dels que hi 
haguessin pogut fer alguna cosa 
abans la placa “Plaza del Caudillo”. 
O que partits (democràtics?) evitin 
condemnar la dictadura feixista al 
Parlament de Catalunya. O que una 
persona a qui se li ha atorgat el càr-
rec de Delegada del Govern parti-
cipi en un homenatge a la División 
Azul. Sí. En ple segle XXI encara es 
fan reconeixements a qui voluntàri-
ament va lluitar al costat de l’Alema-

nya nazi.
Tot plegat, no fa res més que cons-
tatar, una altra vegada, com aques-
ta democràcia no ha arribat ni a 
l’adolescència. El llast d’un passat 
detestable s’ennuega quan arriba 
l’hora d’alçar la veu per prendre de-
cisions importants i, llavors, a alguns 
se’ls hi fa la boca petita. Ha passat a 
Lleida, on no s’ha aprovat la moció 
elaborada pels grups municipals de 
la Crida-CUP i ERC-Avancem en la 
qual es plantejava l’eliminació de 
diversos noms del nomenclàtor llei-
datà. Lluís Besa, Carmelo Fenech, 
Joan Recasens, Casimir Sangenís, 
Miquel Montanya i Ramon Areny, 
persones que van exercir càrrecs 
públics a la ciutat en ple franquisme, 
encara avui disposen d’una placa a 
qui pocs lleidatans li resten impor-
tància.
I és que potser la gran majoria no 
sap –o s’ha oblidat- que durant 
aquest període i amb aquests per-
sonatges al capdavant de les insti-
tucions de la ciutat, van ser milers 
les persones víctimes de la repres-
sió franquista a les Terres de Lleida 
executats a sang freda en qualsevol 

racó del nostre territori. Per no par-
lar de combatents i civils morts en 
l’hospital militar de Lleida o a l’Hos-
pital Intercomarcal. Les repressions 
que hi havia a cada poble. Cada dia. 
I cada nit. I aquells que van ser de-
portats en camps de concentració 
a la força. Dels quals mai més s’ha 
sabut res. 
Sí. Mentre tot això succeïa, ells pre-
ferien mirar cap a un altre costat i 
Lleida, a dia d’avui, segueix guar-
dant-los un lloc de privilegi en una 
ciutat (massa) ancorada al passat, en 
molts aspectes. El paer en cap, om-
plint-se el pap del demòcrata que 
porta a dins, justificava la decisió 
basant-se en què la labor d’eliminar 
els noms vinculats a la Guerra Civil i 
la repressió posterior la va realitzar 
la primera corporació democràtica. 
Eren els anys 80. Alguns encara ni hi 
érem. I ens dol que avui hàgim de 
(mal)gastar el temps rememorant 
una època que només hauria de 
servir perquè res d’allò torni a pas-
sar. Mai més.
Però no. Aquí estem. Parlant d’unes 
persones que sentien com afusella-
ven el veí i eren incapaces de moure 

un dit per impedir-ho. Uns fets que 
desacrediten qualsevol obra que 
els personatges en qüestió hagin 
pogut fer per a Lleida. Per majestu-
osa que sigui. Per molt que alguns 
ho vulguin fer servir per mantenir la 
placa. I la poltrona. Els llibres d’his-
tòria diran que el Lluís, el Carmelo, 
el Joan, el Casimir, el Miquel i el Ra-
mon no van tenir responsabilitat di-
recta ni en els crims comesos durant 
la Guerra Civil ni en la repressió pos-
terior. Però també posaran de mani-
fest la seva vinculació al règim fran-
quista o al bàndol revoltat contra la 
II República el 1936. Tirar la pedra. I 
amagar la mà. Propi de covards. 
Com més aviat desvinculem aquell 
passat del nostre present, millor ens 
aniran les coses. No s’ha d’oblidar 
res. Però només s’hauria de recor-
dar per avançar. I no per enyoran-
ça. Ni per rancúnia. Tant de bo als 
nostres fills els acabi important ben 
poc en quin carrer viuen els seus 
fills. Voldrà dir que s’han fet grans i, 
amb ells, una democràcia que avui 
encara passeja amb bolquers. Fran-
co ha mort. Almenys, això és el que 
expliquen els llibres d’història. 

Safareig
Amb qui se’n van al llit els 
nostres polítics? Quins 
són els hotels més re-
servats per celebrar 
anònimanent les seves 
infidelitats? Què va pro-
vocar l’expulsió d’un regi-
dor del gimnàs, restaurant o 
local d’oci nocturn de torn? 
És el seu matrimoni una farsa 
per encobrir d’altres tendèn-
cies sexuals? Per què hi ha 
un tracte de favor per part 
de qui presideix determina-
da administració pública cap 
a una funcionària en particu-
lar? I com és en la intimitat 
aquella actriu lleidatana que 
protagonitza una famosa 
pel·lícula adreçada al públic 
adolescent? Són qüestions 
que només podríem respon-
dre si exercíssim aquell tipus 
de premsa, rosa o groga, que 
s’encarrega de treure a la 
llum els draps bruts de les ce-
lebritats per al gaudi personal 
dels seus morbosos consumi-
dors. A Lleida, dissortada-
ment, no existeix aquest tipus 
de periodisme, almenys ofici-

Gerard Martínez
L’accent

osament, però fer safareig 
forma part del nostre modus 
vivendi. Qui es podria resistir 
a no fullejar una revista del 
cor a la lleidatana?
Un periodista de Lleida retirat 
em proposava no fa pas mas-
sa mesos que publiquéssim 
un diari de tonalitat rosàcia, 
dels que treuen els colors a 
qui escriuen les notícies, a 
qui les llegeixen i, sobretot, a 
qui les protagonitzen. De fet, 
l’empresari Xavier Massana ja 
havia ideat temps enrere una 
publicació d’aquesta índole, 
de nom La poma, però l’in-
vent no va acabar de quallar 
entre la tradicional societat 
lleidatana i el seu també tra-
dicional teixit empresarial. 
Tampoc no agradava als pe-
riodistes de la ciutat, aquells 
que quan caguen no fan pu-
dor, una avis gens rara a Llei-
da. I és que el periodisme 
rosa té molt mala premsa, una 
paradoxal redundància prou 
ben trobada que em serveix 
per continuar una dissertació 

poc filosòfica i menys cientí-
fica sobre la necessitat que 
els lleidatans puguem fruir, 
per fi, d’una revista del cor. 
D’una banda, “normalitzarí-
em” una de les ciutats menys 
“normals” de Catalunya i, de 
l’altra, nodriríem d’oportu-
nitats laborals dignes als so-
ferts periodistes sense feina 
o, pitjor encara, amb feina. I 
és que la premsa rosa (o gro-
ga) està mal vista però ben 
llegida, la qual cosa ens per-
met presagiar un èxit rotund 
de la publicació en qüestió. A 
més, quin periodista de Llei-
da no abandonaria el seu ofi-
ci actual de mera corretja de 
transmissió del poder polític 
a canvi de difondre un tipus 
d’informació que, com a mí-
nim, fa més feliç a la gent que 
la llegeix? Sincerament, entre 
comprar un diari i compro-
var com els de sempre se’ns 
follen cada dia o llegir a qui 
es follen cada nit, jo tinc molt 
clar amb què em quedo. Qui 
s’apunta a fer safareig?

 A Lleida no
existeix aquest 
tipus de premsa 
rosa o grosa per 
a morbosos

 La premsa rosa
ens serviria per
“normalizar” una
de les ciutats
menys “normals”
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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.

Un bobo emboba a ciento si le dan lugar y tiempo
La abuela Eusebia –en 
realidad mi bisabue-
la, pero era la abuela 
Eusebia- se murió 
hace muchos años. 
23 exactamente. No 
me acuerdo de muc-
has cosas de ella, pero 
si de una frase que decía a 
menudo. Una frase que, más 
de una vez, he utilizado y uti-
lizaré en artículos como éste. 
Una frase, sí, de la que me he 
estado acordando al hilo de 
todo el cisco que se ha mon-
tado con la hazaña de los ín-
clitos integrantes de Títeres 
desde Abajo, esa intrépida 
compañía teatral integrada 
por aguerridos y esforzados 
paladines de la clase obrera 
que evidencian con su arte 
audaz y comprometido las 
contradicciones del capitalis-
mo crepuscular …..ante niños 
de seis años.
Vuelvo con el “ante niños 
de seis años” porque esa, sí 
señores, es la clave del asun-
to. De un asunto que se pu-
ede resumir en seis palabras: 
niños, carnaval, títeres, po-
lítica, proselitismo y bobos. 
Seis palabras de cuya mez-
cla; necesariamente, se de-
rivan, si no desgracias como 
la que tienen encima los dos 
inconscientes mozos titiri-
teros promotores y víctimas 
del desmán en cuestión; sí 
situaciones embarazosas o de 
natural desagradables. Los tí-
teres, en sí, no tienen nada de 
malo y el ganarse la vida con 
ellos, menos Hasta dos tengo 
yo en casa –un demonio y un 
paisano navarro comprados 
en esta tienda tan chula de 
Olite hace dos Navidades. 
Ahí están, sin ir más lejos –
bueno, a la provincia de Hu-
esca sí hay que ir- los Titirite-
ros de Binéfar, que hacen que 
bien valga la pena una visita 
a su Casa de los Títeres de 
Abizanda y más con proge-
nie pequeña de por medio. 
El Carnaval, aunque a mí no 
me guste especialmente, 

L.A. Pérez 
de la Pinta
Pintan Bastos 

tampoco plantea problemas 
y los niños, dependerá de 
cada familia y las característi-
cas de cada uno de ellos. De 
la suma de los tres términos 
(niños, carnaval y títeres) no 
se deriva por tanto nada más 
que una tarde pesada de esas 
que no contabas tendrías que 
tragarte cuando decidiste ser 
padre. Nada grave, vamos. E 
incluso, si al trío de términos 
le añades la palabra política 
tampoco pasa mucho porque 
el guiñol; en tanto que es-
pectáculo teatral y, por tanto, 
arte escénica; sirve también 
para hacer política. El proble-
ma se presenta cuando al cu-
arteto de términos le añades 
el término proselitismo. Ahí, 
veis, ya vamos mal porque el 
proselitismo –que viene a ser 
el afán con el que alguien se 
emplea para que te conviertas 
en uno de los suyos- es una 
cosa muy fea cuando se prac-
tica con niños. Hacerlo con tí-
teres, eso sí lo reconozco, es 
ingenioso y lo de hacerlo en 
Carnaval pues ya no sé, pero 
de entrada me parece ineficaz 
porque son fechas en la que 

 Hacer
política con 
títeres no es 
malo, pero ser 
tonto sí lo es

 Lo grave 
del caso es que, 
además, la obra 
no es un alarde 
de estilo

opinio@
7accents.cat

solemos estar a otras cosas, 
pero bueno... El problema, ya 
ven, está no en la actividad 
–proselitismo- y el adjetivo 
que la define –político-,  ni 
en la herramienta con que se 
hace –títeres- o el momento o 
circunstancia en la que dicha 
actividad se desarrolla –Car-

naval-, sino en el destinatario 
de la misma –niños- y, sobre 
todo, en el sujeto que la lleva 
a cabo –bobos-.
Y sí, porque el problema es 
ése. Ni la libertad de expre-
sión, ni la proporcionalidad 
de la pena que les aguarda, 
ni si avisaron antes los pa-
dres o los municipales al ver 
que la cosa se iba de madre. 
Al final, lo que hay es lo que 
todos sabemos: unos bobos 
haciendo proselitismo polí-
tico en un espectáculo de tí-
teres ante niños. Así de sim-
ple. Unos bobos que hacen 
proselitismo con quien no 
deben y a los que, por ser bo-
bos, les pillan. Y eso, por muy 
estupendo que se ponga mi 
admirado Juan Diego Botto, 
no está bien y es de ser ton-
to. Si a la cosa le añadimos 
que; además, la obra no es 

un alarde de estilo, pues to-
davía peor aún. Raúl García y 
Alfonso Lázaro parecen titiri-
teros, pero no lo son. Son, y 
aquí cito a la abuela Eusebia 
dos bobos que emboban a 
ciento porque alguien –Ce-
lia Mayer, en este caso- les 
ha dado lugar y tiempo. Así 
que, que cada uno asuma sus 
responsabilidades y dejemos 
ya de hacer el idiota, porque 
ninguno de estos dos pela-
mangos que dicen ser titiri-
teros valen ni lo que una uña 
de cualquiera de los que, con 
toda la buena fe del mundo, 
participaron en las concentra-
ciones de la semana pasada.  
Si me lo permiten, me voy a 
escuchar a Nacho Vegas, que 
aunque también hace proseli-
tismo político, es ante adultos 
y como lo hacen las personas 
inteligentes. 

http://titeresdesdeabajo.blogspot.com.es/
http://titeresdesdeabajo.blogspot.com.es/
http://www.eltxoko.org/eltxoko.php
http://www.titiriteros.com/
http://www.titiriteros.com/
http://www.lacasadelostiteres.com/
http://www.lacasadelostiteres.com/
https://youtu.be/pAvmIw6gMXc
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Fa poc vaig llegir una notícia que 
predicava que el gen de la feli-
citat està relacionat amb el càn-
nabis. Curiós que arribés a mi 
aquesta informació poc després 
d’haver passat uns dies a Amster-
dam i haver estat donant-li voltes 
a l’assumpte des d’aleshores. I 
es que, realment, ho vaig pen-
sar. Bé, no és que, en un primer 
moment digués: “Oh! Tothom és 
feliç! Deu ser per la marihuana!” 
però sí que em vaig endur la sen-
sació d’haver estat en un lloc on 
la gent viu bé, on la sensibilitza-
ció vers l’ecologia, vers la cultu-
ra, vers l’educació, vers la felici-
tat sortia de cadascun dels seus 
habitants de forma autòctona i 
totalment innata. Una mentalitat 

molt semblant a la de països com 
Suïssa o Finlàndia. No puc evitar 
comparar amb la nostra educa-
ció, amb la nostra sensibilització 
vers els pro-
blemes del 
p l a n e t a , 
amb les 
nostres ga-
nes de tocar 
els nassos 
al veí, sempre per sobre de les 
d’ajudar. La nostra sang calenta 
ens delata, però com a tot, sem-
pre tenim una excusa per defen-
sar-nos. Qui no ha sentit allò de 
“Nosaltres serem més impulsius, 
però a Suïssa se suïcida molta 
gent”. Sí, Suïssa té un índex molt 
alt de suïcidis, però Holanda no! 

Tenen sistemes educatius, plans 
ecològics i moviments culturals 
comparats amb els països euro-
peus més desenvolupats però 

amb la felicitat que ens caracte-
ritza als del sud.
Sempre he estat molt a favor de 
segons quines drogues, sóc de 
les que creuen fermament en 
què la seva prohibició no es deu 
sinó a la por dels governs de no 
poder controlar a una societat 
il·luminada i alliberada mental-

ment. Per tant, no és difícil per 
mi imaginar-me una Espanya amb 
coffee shops on la gent que ha 
tingut un mal dia a la feina po-

dria anar a fer un “porret” abans 
d’anar a dormir per treure’s la 
mala llet del damunt. Digueu-me 
boja, però potser fins i tot baixa-
ria l’índex de criminalitat. Sabeu 
que Holanda ven cel·les buides 
de les seves presons al país veí, 
Bèlgica, perquè no les poden 
omplir? Interessant, oi?

Immaifications Imma González

El gen de la felicitat

Marc Retamero
Temps mort

Entrenadors
Sens dubte, la figura més 
dèbil dins d’un equip. La 
més vulnerable. Aquell qui 
mana, sí, però al mateix 
temps el blanc de totes les 
crítiques a la mínima que les 
coses no rutllen. És el cap de 
la nau i, per tant, té el càr-
rec de major responsabilitat, 
d’acord, però també és inne-
gable que serà el primer en 
trontollar davant d’un mal 
resultat. I això succeeix pràc-
ticament en totes les discipli-
nes esportives (més acusat 
per raons òbvies en els es-
ports col·lectius) i categories, 
tant en les més altes com en 
les més baixes. Parlo, efecti-
vament, de l’entrenador.
Enceto aquesta reflexió arran 
de les diverses destitucions 
d’entrenadors que s’han pro-
duït en els darrers dies. Per 
exemple, en la lliga LEB Or 
de bàsquet Ángel Cepeda i 
Sergio Lamúa han deixat de 
dirigir el Palma i el Navarra, 
respectivament, i això que 
és una competició en la qual 
acostuma a estilar-se la paci-
ència. En futbol, per citar ca-
sos de la Segona B, fa poques 

encara és més exacerbada. A 
Primera Divisió, Pepe Mel va 
ser destituït del Betis per se-
gona vegada en poc més de 
dos anys. I no puc deixar d’es-
mentar dos dels casos que 
omplen més pàgines aquests 
dies i que de ben segur, de 
manera més o menys cons-
cient, m’han dut a escriure 
aquest article. Em refereixo, 
evidentment, als entrenadors 
del València i l’Espanyol, el 
britànic Gary Neville i el roma-
nès Constantin Galca, respec-
tivament. La nefasta trajectò-
ria d’ambdós equips ha situat 
l’espasa de Dàmocles sobre 
els seus caps i, si un miracle 
no ho impedeix, semblen te-
nir les hores comptades. Per 
a més inri, s’enfronten entre 
ells aquest cap de setmana 
en un duel dramàtic en què la 
derrota serà una sentència de 
mort.
Realment la culpa sempre és 
dels entrenadors? Neville i 
Galca, precisament, van ar-
ribar a mitja temporada per 
substituir els destituïts Nuno i 
Sergio González. Què ha pas-
sat? Doncs que els resultats 

que han obtingut fins ara han 
estat ostensiblement pitjors 
que els dels seus predeces-
sors. Això, al meu parer, fa 
recaure un alt percentatge de 
la responsabilitat en els juga-
dors, que són els que no han 
canviat. I és que d’on no n’hi 
ha, no en pot rajar. I, al cap i 
a la fi, són els esportistes els 
encarregats de marcar un gol, 
anotar una cistella o intercep-
tar una pilota. Les indicacions 
dels tècnics són importants i 
sovint poden acabar decan-
tant la balança, però conside-
ro que ben poques vegades 
la seva intervenció serà més 
determinant que la dels ju-
gadors. Així m’ho reconeixia 
el propi Joaquín Prado, l’en-
trenador del Força Lleida, en 
una conversa que vam tenir ja 
fa bastant temps. El prepara-
dor asturià, per cert, és dels 
que ja estan avesats a rebre 
crítiques. D’aficionats, per 
descomptat, però també d’al-
gun sector de la premsa. No 
em sorprèn que això es pro-
dueixi enguany que el periple 
de l’equip per la competició 
és d’allò més erràtic, doncs 

en campanyes anteriors, amb 
resultats molt millors, ja en va 
haver de suportar. Tanmateix, 
la confiança del club en Pra-
do és total i penso que hau-
ria de succeir una autèntica 
hecatombe per a que seguís 
el mateix camí que la resta 
de noms que he anat esmen-
tant en aquestes línies. Per-
sonalment, ho considero un 
encert, i és que difícilment el 
Força Lleida trobarà algú que, 
al marge dels resultats obtin-
guts i de les decisions preses, 
esmerci tanta dedicació i ho-
res de treball en el projecte.
A no ser que siguis el Barça 
i et puguis permetre el luxe 
de remodelar mig planter en 
plena temporada, com han 
fet aquest hivern amb el seu 
filial sense cap mena de pu-
dor, sempre serà més fàcil, i 
més barat sobretot, canviar 
un membre de l’equip que 
la plantilla sencera. I aquest 
és un peatge que, malaura-
dament, han de pagar els 
tècnics quan cal revertir una 
dinàmica negativa. Solitaris, 
incompresos i habituals caps 
de turc. Entrenadors. 

setmanes que l’Hércules va 
cessar el seu tècnic després 
d’una derrota tot i anar quart 
en la classificació, una mostra 
evident de l’alta exigència 
que es respira en clubs com 
l’alacantí. El darrer en caure 
ha estat Guillermo Fernández 
Romo a l’Olímpic de Xàtiva i 
el seu lloc l’ocuparà Raúl Gar-
rido, ex del Lleida en la seva 
etapa com a jugador, un altre 
que fins ara estava a l’atur, 
tot i que en el seu cas per la 
tràgica desaparició de l’Hu-
racán de Valencia, el seu an-
terior club. En les lligues més 
potents, aquesta tendència 
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OPI
NIÓ

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.

Bye bye Catalunya
En disset mesos Cata-
lunya serà indepen-
dent, o això creuen 
els independentis-
tes. Mentrestant, ja 
són 56 les empreses 
que han deixat Catalu-
nya durant els últims me-
sos per ubicar-se a la co-
munitat veïna, a l’Aragó, 
segons informa l’Heraldo 
de Aragón i el Butlletí Ofi-
cial del Registre Mercan-
til. La disposició de moure 
uns quilòmetres més enllà 
l’activitat empresarial no 
és una notícia nova; entre 

Ares Valdés
Coma i Punt

gestories i immobiliàries 
de l’Aragó, per part dels 
empresaris catalans, s’hagi 
vist també incrementada.  
Hi haurà alguns d’aquests 
casos que no es traslladin 
per motius polítics, però 
es podria afirmar que la 

gran majoria ho fa fet per 
la incertesa i la intranquil-
litat que suposa convertir 
Catalunya en un estat in-
dependent. Perquè si amb 
alguna cosa està associada 
ara mateix la independèn-
cia, a banda del sentiment, 
és amb la por. Por a no 
saber què passarà amb el 
nostre territori, amb les te-
lecomunicacions, amb les 
pensions, amb Europa...  
Com volem formar el nos-
tre estat propi si el teixit 
empresarial, un dels eixos 
més importants, es desfà? 

Si no som capaços de con-
servar el que tenim aquí, 
no podem pretendre que 
la resta vingui i inverteixi. 
No només vivim de desit-
jos i somnis; necessitem un 
habitatge, una salut públi-
ca en condicions, un sou 
raonable, una pensió as-
segurada, un futur per als 
nostres fills... Per ara, el 
nou conseller d’Economia 
i Hisenda ja ha anunciat 
una possible pujada dels 
impostos per tal d’establir 
els fonaments de la “futu-
ra república”.

opinio@
7accents.cat

byBalasch

2012 i 2014 ja es van tras-
lladar 198 empreses cata-
lanes a l’Aragó. El que sí 
que és novetat (i preocu-
pant) és que aquesta xifra 
s’hagi disparat des de la 
declaració d’independèn-
cia i que les consultes a 
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Heroisolímpics
L’amor trenca 
barreres

 ANTONIO MEGÍAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Ja vam parlar en el capítol de 
la selecció hongaresa de wa·
terpolo de la situació mundi·
al al 1956. La crisi del canal 
de Suez, la invasió soviètica 
d’Hongria, Estats Units que 
acabava de sortir de Corea i ja 
s’estava ficant a Vietnam…En 
fi, un món dividit en dos blocs 
irreconciliables que mesura·
ven les seves forces fins i tot 
a través de l’esport. En aquest 
bèl·lic context, què seria sinó 
l’amor qui demostrés que el 
més important són les perso·
nes. Què si no l’amor podria 
trencar unes barreres que 
semblaven indestructibles.
Va ser en aquell 1956, a la Vila 
Olímpica de Melbourne, quan 
es van conèixer Olga Fikotova 
i Harold Connolly, dos joves 
atletes que viatjaven amb il·
lusió als seus primers Jocs i 
ho feien precisament des d’un 
costat del Teló d’Acer cadas·
cú; ella era txecoslovaca, ell 
d’Estats Units. No va ser obs·
tacle perquè Cupido fes la 
seva feina.
Olga, nascuda a Praga el 
1932, era una esportista natu·
ral. Alta i amb una exquisida 
coordinació, va destacar aviat 
en qualsevol esport que prac·
ticava. Va jugar a la selecció 
d’handbol i a la de bàsquet, 
amb la qual va guanyar la 
plata a l’Eurobasket de 1954. 
Txecoslovàquia no era una 
selecció qualsevol, al llarg 
de tres dècades (50, 60 i 70) 
era una indiscutible potència 
mundial. Com es pot veure, 
va passar·se a l’atletisme amb 
el llançament de disc dos anys 
abans dels Jocs, però va tenir 

prou per classificar·se. I cap 
a l’hemisferi Sud va marxar 
sense saber què li venia al da·
munt. 
Harold va néixer a Somervi·
lle, Massachusetts, el 1931. 
El seu naixement va ser difícil; 
durant el part va patir greus 
danys en un nervi del braç 
esquerre i aquest mai va de·
senvolupar·se del tot. En edat 
adulta era 10 centímetres més 
curt que el dret. Curiosament, 
per la seva especialitat, el llan·
çament de martell, no era un 
problema. Un físic adequat 
i alguna casualitat el van dur 
cap a aquesta especialitat i en 
marxar cap a Austràlia ja havia 
guanyat campionats universi·
taris i un mes abans de la cita 
olímpica havia batut el rècord 
del món, així que es presenta·
va com un dels favorits.
Així doncs, som a la Vila Olím·
pica a pocs dies de començar. 
Olga i Harold tenen una tro·
bada casual i el ‘flechazo’ és 
instantani. Gairebé no podien 
parlar –ella una mica d’anglès, 
ell una mica d’alemany– però 
la connexió era evident. Olga 
recordava ho temps després: 
“Per a la nostra sorpresa (als 
seus països els deien que l’al·
tre bloc era el dimoni) teníem 
afinitat en molts aspectes”. A 
més, ella competiria el segon 
dia i ell el tercer, així que des·
prés hi havia dues setmanes 
sense pressió.
Fikotova va sortir nerviosa a 
la pista i el seu primer llança·
ment va ser ridícul, però amb 
el segon va passar a la final. 
Un cop allí no va començar bé 
però ja amb el tercer tret va 
situar·se segona, per darrere 
de Begliakova i per davant de 
l’altra soviètica, Ponomariova. 
Va ser en el cinquè quan tot 

va alinear·se. 53,69 metres, rè·
cord olímpic, medalla d’or.
L’endemà, Connolly va passar 
a la final com un tràmit. Un 
cop allí no va començar bé 
però ja amb el tercer tret va 
situar·se segon, per darrere 
de Krivosonov i per davant de 
l’altre soviètic, Samozvetov. 
Va ser en el cinquè quan tot 
va alinear·se. 63,19 metres, rè·
cord olímpic, medalla d’or.
Podem imaginar aquells 15 
dies a Melbourne d’aquesta 
parella d’enamorats, la felici·
tat més absoluta. Els darrers, 
això sí, hi haurà un lloc per 
pensar que allò acabaria en 
un instant. Tots dos tornarien 
als seus països i no es veurien 
més en la vida. Potser d’aquí a 
quatre anys als Jocs de Roma.
El comiat devia ser dolorós, 
però Harold no s’oblidaria 
d’aquella preciositat, lluitaria 
encara que el món sencer li 
parlés d’amenaces nuclears. 
Va persistir davant les autori·
tats nord·americanes perquè 
el deixessin volar a Praga i dos 

mesos més tard per fi ho va 
aconseguir. L’assumpte era 
una qüestió d’estat i es va ha·
ver de reunir amb el president 
de la República, Antonin Za·
potocky, que havia de donar 
el seu permís per a la sortida 
del país de Fikotova.
Va ser convincent, perquè 
va aconseguir una cosa que 
gairebé ningú podia, canviar 
l’opinió d’un jerarca comunis·
ta dels anys 50. Potser també 
va influir la mediació d’una al·
tra de les parelles més famo·
ses d’esportistes, la formada 
per Emil Zatopek i Dana In·
grova, que van ser els padrins 
de les multitudinàries noces –
més de 30.000 persones om·
plien la plaça del centre de 
Praga– que unien formalment 
l’amor de la nostra parella. El 
New York Times va publicar: 
“Olga i Harold s’estimen i el 
món no els pot dir que no”.
Després de casar·se van mar·
xar a Estats Units, al sud de 
Califòrnia, on treballaven 

Olga 

Fikotova

com a professors d’educació 
física, a més de preparar·se 
per continuar amb el somni 
olímpic. Fikotova, obligada 
per les autoritats txecoslova·
ques, va haver de competir 
representant els Estats Units. 
Van participar en tres Jocs 
Olímpics més –Roma, Tòquio 
i Mèxic– encara que ja no van 
apropar·se als seus resultats 
de Melbourne. Olga va ser 
més longeva i també va par·
ticipar a Munic’72, on va tenir 
l’honor, malgrat les seves crí·
tiques a la guerra de Vietnam, 
de ser la primera dona aban·
derada d’Estats Units.
Van néixer quatre fills fruit 
d’aquell amor, potser el més 
cèlebre a la història de l’es·
port i tots dos van tenir una 
llarga vida. Harold va morir 
al 2010 i Olga està encara en 
una envejable forma als seus 
83 anys i continua donant 
classes de gimnàstica a la Uni·
versitat de Califòrnia Irvine, 
sense plans de retirar·se.

Harold 

Connolly

http://www.7accents.cat
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Pren nota: les estrenes més 
esperades de la ‘midseason’ 
de 2016 ja estan aquí
‘Vinyl’, ‘House of Cards’ i ‘Game of Thrones’, entre el més destacat

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

No podia deixar passar febrer 
sense parlar-vos d’aquesta 
incorruptible constant al ca-
lendari de tot bon serièfil. Em 
refereixo, per descomptat, 
a la midseason. Terme que 
fa referència a un moment 
concret de la temporada te-
levisiva americana en el qual 
la graella queda renovada 
gràcies a l’arribada de nous 
productes televisius, entre 
els quals podem trobar sèries 
que continuen la seva aventu-
ra amb una nova temporada 
i d’altres estrenes completa-
ment noves, el futur de les 
quals dependrà de l’audi-
ència que sàpiguen aconse-
guir. A més, algunes cadenes 
aprofiten aquesta època de 
l’any per llançar els seus plats 
forts, com és el cas d’HBO 
amb Game of Thrones. Avui 
farem un repàs d’algunes de 
les estrenes més esperades 
que la midseason encara ens 
té guardades en la recambra.
És cert que gener ja ens que-
da una mica lluny, però no 
podia deixar-ho passar sense 
almenys esmentar la volta de 
Sherlock amb el seu especial 
de Nadal, ”The Abominable 
Bride”; la resurrecció de The 
X-Files amb una més que es-
perada desena temporada; 
la tornada de Shameless; o 
les estrenes de Legends of 
Tomorrow i de Magicians, 

Imatges promocionals 
de ‘Vinyl’ i les noves 
temporades de ‘Better 
Call Saul’, ‘Game of 
Thrones’ i ‘House of 
Cards’.

‘Game of
Thrones’,
alhora a

Canal+ Series
i EEUU 

adaptació dels llibres de Lev 
Grossman que acaba d’anun-
ciar la concessió d’una sego-
na temporada a Syfy.
Febrer tampoc està sent un 
mal mes. I és que a la ja estre-
nada American Crime Story, la 
primera temporada de la qual 
se centra en el crim comès per 
O. J. Simpson el 1994, hem 
d’afegir la imminent arriba-
da d’alguns dels serials més 
esperats. D’aquesta manera, 
Vinyl aterrarà a HBO a partir 
del dia 14 per narrar-nos la 
reinvenció d’una discogràfica 
en la New York dels setanta. 
Per cert, està produïda per 
Martin Scorsese i Mick Jagger 
i, a més, compta amb un dels 
millors guionistes de Breaking 
Bad. No més un dia després, 
Hulu estrenarà 11.22.63, 
adaptació de la novel·la 
homònima de Stephen 
King que se centrarà en la 
història d’un professor que 

viatja enrere en el temps per 
tractar de detenir l’assassinat 
de JFK. Un argument bastant 

atractiu, però que molt al seu 
pesar haurà de competir con-
tra la segona i esperada tem-
porada de Better Call Saul, 
l’spin-off de Breaking Bad, 
que podrem gaudir al nostre 
país solament un dia després 
de la seva emissió original, 
a través de Netflix. L’última 

temporada de Girls s’encarre-
garà de tancar el mes a partir 
del dia 21 a HBO.
Març també arrencarà fort. 
House of Cards tornarà amb 
la seva quarta temporada a 
partir del dia 4. Impacients? 
El personatge de Psycho tor-
narà a fer de les seves a Ba-

tes Motel a partir del dia 7. A 
més, Daredevil torna a Netflix 
el dia 7 amb una segona tem-
porada, i Rush Hour ressuscita 
en forma d’adaptació televi-
siva a partir del 31 gràcies a 
CBS. Sí, Rush Hour, aquella 
pel·lícula que protagonitza-
ven Jackie Chan, Chris Tucker.
Banshee (Cinemax), Game of 
Silence (NBC) o Hunters (Syfy) 
són solament alguns dels tí-
tols que sonaran a l’abril, mes 
durant el qual també veurem 
el nou de Fear de Walking 
Dead (AMC) a partir del dia 
10; així com l’estrena de The 
Girlfriend Experience (Starz) 
el dia 24, i l’esperadíssima si-
sena temporada de Game of 
Thrones (HBO), que s’emetrà 
de forma simultània a EEUU 
i a Canal+ Series a partir del 
dia 24. Per la seva banda, 
Penny Dreadful arribarà l’1 de 
maig. Feliç midseason a tots!

realitzadorDani MartínezOPiNiÓ
Drama o comèdia? Jugant amb la mort
Fa uns dies vaig reprendre Derek, de 
l’humorista britànic Ricky Gervais. Per 
alguna raó que no record vaig deixar 
de veure-la. Ara, no va haver de ser per 
la seva falta de qualitat, perquè el que 
si recordo és que m’encantava. Tal ve-
gada fossi per la seva cruesa.
No hauríem de parlar de Derek com 
una sitcom a l’ús. Encara que la seva 
estructura pugui presentar-nos-la com 
a tal, és cert que cadascun dels seus 
capítols et fa riure tant com plorar. A 
més d’escriure i dirigir la ficció, Gervais 

també dóna vida a Derek, un innocent 
i benvolgut treballador d’un geriàtric 
britànic. Rodada a manera de docu-
mental, la sèrie narra el dia a dia al 
centre, plasmant la relació entre cadas-
cun dels seus treballadors i els ancians 
que viuen en el. Un relat explicat a tra-
vés d’uns ulls dotats d’una sensibilitat 
molt especial, els de el seu protago-
nista, que aconsegueix presentar-nos 
un tema tan delicat com la mort d’una 
manera tan natural com ningú més ha 
sabut fer en televisió.
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‘Charity Case’ és la nova comèdia de 
Courtney Cox que s’estrenarà a FOX

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA
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Una mica menys d’un any 
després del final de la ge-
nial Cougar Town, Courtney 
Cox anuncia el seu retorn al 
mon de la televisió amb una 
nova ficció de comèdia. I és 
que segons Entertainment 
Weekly, FOX acaba d’orde-
nar la producció del pilot de 
Charity Chase, una sitcom 
en la qual Cox donaria vida a 
Hailey, una vídua que hereta 
l’organització caritativa del 

seu difunt marit i que ràpida-
ment s’adona que canviar el 
món és molt menys atractiu 
del que havia imaginat.
El guió del pilot serà a càrrec 
de Robert Padnick, respon-
sable d’alguns dels capítols 
de The Office; mentre que 
James Griffiths (Episodes) 
serà qui diriga a l’actriu que 
va saltar a la fama amb Fri-
ends en la seva nova aventu-
ra. Tots dos s’encarregaran 
de la producció del mateix, 
que esperem poder veure al 
començament de la propera 
temporada.

Fotografia de l’actriu americana Courteny 
Cox, que va saltar a la fama amb ‘Friends’.

‘Horace and Pete’: El projecte 
secret de Louis C.K. veu la llum

Imatge promocional d’‘Horace and Pete’, nova sèrie de ficció de 
l’humorista americà Louis C.K. que coprotagonitza amb Steve Buscemi.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA
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Ben callat s’ho tenia l’humo-
rista americà Louis C.K. I és 
que després d’un llarg pe-
ríode sense cap noticia so-
bre la sèrie de ficció que ell 
mateix protagonitza i que, a 
més, també porta el seu nom, 
fa solament un parell de set-
manes sorprenia als seus se-
guidors mitjançant un mail en 
el qual ens comunicava que 
ja estava disponible, a través 
del seu portal web, una nova 
sèrie de comèdia en la qual 
comparteix paper protago-
nista amb el conegut Steve 
Buscemi.
“Bones, l’episodi 1 d’Horace 
and Pete està disponible per 

a descàrrega. Són 5 $. Espe-
rem que us agradi, Salutaci-
ons, Louis.” Així, sense més... 
Sense previ avís algun, i des-
cartant tota promoció pròpia 
de qualsevol altra producció 
del moment, ens arriba Hora-
ce and Pete. C. K. dóna vida a 
Horace, mentre que Buscemi 

fa el mateix amb Pete. Tots 
dos regenten un bar del barri 
de Brooklin, a New York. I per 
la seva barra es deixen veure 
bastants rostres coneguts, 
com el d’Alan Alda, Jessica 
Lange, Edie Falco o Aidy 
Bryant, entre d’altres.
Es desconeixen més detalls 

del projecte, tret que de mo-
ment compta amb dos epi-
sodis de 67 i 51 minuts de 
durada respectivament i que 
poden veure’s a través de la 
seva pàgina web.
El propi C.K. ha explicat que 
ha preferit utilitzar un model 
de distribució que vagi direc-
te al consumidor. D’aquesta 
forma, els guanys obtinguts 
amb cada episodi aniran des-
tinats a la producció dels se-
güents.
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Els guanys de 
cada capítol 

serveixen per 
produir els 

següents
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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  •

http://www.7accents.cat
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPcbSUvT51I8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsMXpGBiC6xo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dz4yH0mI-yJs
https://www.youtube.com/watch?v=3VnmT2SQIGo
http://www.7accents.cat
http://www.imdb.com/name/nm0127373/
https://louisck.net/package/horace-and-pete
https://louisck.net/package/horace-and-pete
https://louisck.net/package/horace-and-pete
http://www.vinicia.es


DJ RancheroTomàs Llusera 
al contraatac

“Fa falta una programació 
musical de qualitat per la 
gent d’entre 35 i 55”

A en Tomàs li agrada la mú-
sica- especialment la que 
fan els negres- i, per això, la 
col·lecciona i la punxa. De 
fet, se’l coneix com a DJ Ran-
chero, però no és només un 
DJ. En Tomàs és de Lleida i 
li agrada el Centre Històric, 
especialment el bar Gilda. En 
Tomàs, també, és un tio sim-
pàtic i en Tomàs és un empre-
sari però, per sobre de tot, és 
un individu interessant i sin-
gular. I els individus interes-
sants – i singulars-, tot i que 
no tinguem molt clar com a 
què presentar-los, tenen un 
lloc a la contra d’aquest se-
tmanari. Amb tots vostès, 
Tomàs Llusera

A veure, com et presen-
tem? 
Jo no he de parlar de mi. Qui 
és un ho han de dir millor els 
altres, no? 

És probable. Serveix si dic 
que vostè col·lecciona coses 
i en sap molt de música?
Home, jo el que col·lecciono 
és música. Música i coses re-
lacionades amb la música, de 
fet. Des de discos - el vinil ha 
tornat per no marxar mai i tinc 
prop de 1.800 LP, 600 singles i 
300 CD- però també jukebox, 
cassetes i, fins i tot, estranys 
cartutxos de vuit pistes. De 
jukebox en tinc quatre. Al-
guns són comprats, però n’hi 
ha un, un Wurlitzer Lyric euro-
peu, que el vaig trobar a Gi-
rona mentre fèiem una obra. 
Estava ple de pols i merda i  
l’instint em va fer trobar-lo. 
Ara és aquí, al Gilda; amb la 
resta. No té sentit tenir-los  
amagats. La gent es pensa 
que potser aquests aparells 
són de la NASA però no, són 
aparells senzills i el so no és 
el millor. De fet, quan els fi-
ques avui en marxa la gent se 
sorprèn. Estaven pensats per  
bars, salons recreatius i llocs 
d’aquesta mena. Llocs bruts, 
plens de gent i amb soroll de 
copes, billars, futbolins...Te-
nim un de la marca Petaco, la 
dels pinball originals. Un Pe-
taco Renotte

Us diuen DJ Ranchero. Però 
us guanyeu la vida fent for-
migó
Sí, però m’agrada separar les 

coses. De formigó, n’he es-
morzat, dinat i sopat a casa 
tota la vida. És una empre-
sa familiar i fas que t’agra-
di, però són coses que no 
tenen res a veure. Jo sóc un 
noi optimista. I remarco això 
de noi, tot i que ja en tinc 
50. El negativisme no porta 
enlloc. Amb la música que 
punxo, m’agrada explicar co-
ses i obrir portes a gent que 
potser té 30 anys menys que 
jo. Lo de DJ Ranchero és per-
què quan venia aquí al Gilda 
i tenien ficat algun tema que 
no m’agradava els deia “treu 
i fica una ranxera”. I amb DJ 
Ranchero m’he quedat. Tinc 
sort de l’Òscar Mur, que és el 
meu representant. A mi, però, 
m’agrada tot tipus de música. 
Menys el reggaeton, és clar 
La música és, com la pintura 

i l’arquitectura, una manera 
d’explicar una història. Tot és 
una performance contínua. 
I qui vulgui apuntar-se, que 
ho faci i qui no, que hi vagi a 
treballar. I deia que m’agra-
da tot tipus de música, però 
els reis de la música són els 
negres. Elvis no és el rei del 
rock: L’Elvis és rei de la imat-
ge del rock, però ell beu de la 
música negra. A mi, les portes 
d’aquest món me les va obrir 
un amic del meu germà que 
va aterrar amb una gravació 
d’en Sam&Dave. I.. saps què? 
Jo reivindico molt la figura 
dels productors. Pensa en 
Brian Eno. Gent que deixa la 
seva empremta a cada disc en 
el qual hi treballa. 

I Lleida?
A Lleida tornen a passar co-

ses. I succeeixen aquí, al cen-
tre. I passen  perquè -ho crec 
i així ho vull dir- des de l’Ajun-
taments’han fet bé les coses. 
Hi ha gent com en Fèlix Larro-
sa que han fet moltes i bones 
coses i la gent de Joventut, 
al carrer la Palma, també fan 
una feina molt interessant , 
peró només per gent de fins 
35.

Alguns parlen de la necessi-
tat que, a banda de bars aï-
llats i especials com aquest, 
n’hi hagi una zona per sortir
Això es va perdre. I s’ha de 
treballar per a que torni. Llei-
da és una ciutat complicada, 
però és la nostra. No podem 
emmirallar-nos en Tarragona 
ni en Girona, perquè allà hi 
ha factors com ara la platja i 
el turisme que aquí mai tin-

drem. I amb Osca tampoc, és 
molt més petit. Hem de pen-
sar en llocs com Logronyo o 
Pamplona, però la manera de 
sortir que té la gent d’allà és 
diferent. Manca iniciativa aquí 
i entenc que les ajudes per ti-
rar endavant projectes hi són 
totes, però tot i ser-hi, en són 
poques. De tota manera, hi 
ha projectes importants com 
el Ponent Roots que tiren en-
davant amb un esforç terrible, 
bars com aquest i botigues 
com Grans Records al Car-
rer La Palma. D’altres, com a 
Orley, Beethoven o Top Disc 
-que ja no hi són- i d’altres 
com Casa Guarro que encara 
alguna cosa fan. Però...saps 
què és el que més trobo a fal-
tar?

Tu diràs
Una programació atractiva 
pels qui tenim entre 35 i 55. 
És una franja d’edat que no 
surt per la nit –tothom té fills 
o d’altres obligacions- però 
que necessita oferta. Penso 
en activitats de tarda i en ac-
tivitats de matí. Coses en fa-
mília. Jo en sóc aficionat a la 
música perquè el meu pare ja 
ho era. Ho he vist a casa i per 
això m’hi dedico. M’importa 
la música, però també les por-
tades. El grafisme, la recer-
ca...per tenir el que tinc, pot-
ser he remenat més de 70.000 
discos. Quan surto fora, sem-
pre torno amb material nou. I 
això només és possible quan 
ho vius des de petit. Abans, 
a qualsevol poble de Lleida o 
de la Franja es feien concerts 
impressionants. Eric Burdon 
va estar a Solsona, Willy De-
Ville, a Linyola i per aquí han 
estat també Joe Cocker i Le-
onard Cohen. A Alcampell, 
El Último de la Fila va actuar 
com a El Último però també 
com a Los Burros i com a los 
Rápidos. Ara venen Fito y los 
Fitipaldis, que els respecto 
però no m’interessen. Cal fer 
un plantejament. Cal una pro-
gramació musical de qualitat 
per la franja 35-55. Ens tenen 
oblidats i no se’n recorden 
que en som molts, tenim ga-
nes de fer coses i diners per 
gastar. Peró no ens serveix 
qualsevol cosa, és clar. I Fito i 
los Fitipaldis, per exemple, no 
és la resposta.           

L. Á. PÉREZ DE LA PINTA

https://es.wikipedia.org/wiki/Cartucho_de_8_pistas
https://es-es.facebook.com/BarGildaLleida/
https://www.youtube.com/watch?v=jGWFG8XzOZw
https://www.youtube.com/watch?v=jGWFG8XzOZw
https://es-la.facebook.com/people/Ranchero-Lleida/100009653672908
https://youtu.be/AREppyQf5uw
https://youtu.be/jTbvJ-bYPh8
https://youtu.be/h3kTKLkC6T4
https://youtu.be/h3kTKLkC6T4
https://youtu.be/NR-H2uFCQls
https://youtu.be/QxkCP6RbMx0
https://youtu.be/QxkCP6RbMx0
https://youtu.be/TJQ9KasVL_U
https://youtu.be/Fkvz_1rf79E
https://youtu.be/_Blwpg6gs3Y
https://youtu.be/_Blwpg6gs3Y
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