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editorial
Neva al gust de tothom
Les estacions d’esquí lleidatanes 
ja funcionen a ple rendiment i 
aquest cap de setmana l’afluèn-
cia d’esquiadors ha superat els 
pronòstics més optimistes, fins al 
punt que algunes persones havien 
d’aparcar el cotxe a més de 2 qui-
lòmetres de distància de les pistes 
a causa de la saturació de vehicles 
als pàrquings de les mateixes. I és 
que no plou mai al gust de tot-
hom, sempre apareixen esculls 
que ens conviden a criticar-ho tot, 

un dels actes més definidors de la 
naturalesa humana. A pesar d’ai-
xò, pocs motius per queixar-nos 
i molts per alegrar-nos després 
d’una travessia pel desert que feia 
massa temps que durava. El sec-
tor turístic es frega les mans i no 
només pel fred, ja que les xifres 
de dissabte i diumenge passats 
els conviden a augurar un exitós 
final de temporada, i els esquia-
dors es freguen els ulls i no només 
pel sol, ja que per primera vegada 

aquest any han vist com s’obrien 
totes les pistes.
Lògicament, hi ha persones a les 
quals no els agrada esquiar, de la 
mateixa manera que hi ha adults 
que no mengen cargols o infants 
que tenen por al Marraco. Mai 
plou al gust de tothom, oi? Ara 
bé, en una estació també es po-
den realitzar activitats que poc 
o res tenen a veure amb l’esquí 
propiament dit. A més, de l’èxit 
d’aquest tipus de turisme en de-

penen infraestructures tan im-
portants per al territori com ara 
l’aeroport de Lleida-Alguaire. La 
gent no vola a Lleida pel simple 
plaer de volar, sinó pel plaer d’es-
quiar, que és com volar però amb 
els aterratges de Ryanair. O quin 
sentit tindria l’estació de Lleida-
Pirineus, començant pel seu nom, 
sense l’existència del turisme 
d’esquí? No plou mai al gust de 
tothom, però a Lleida sempre que 
neva ho fa al gust de tots.
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A l’abril del 2015, 7accents 
entrevistava a Mn. Joan Piris, 
anterior bisbe de la Diòce-
si de Lleida. Avui, febrer de 
2016, hem pogut conversar 
amb el nou bisbe, Mn. Salva-
dor Giménez, després que fos 
nomenat el passat setembre. 
L’entrevista en profunditat es 
podrà llegir al mensual gra-
tuït SE7 la propera setmana. 
Mentrestant, aquí us deixem 
amb un tastet. Aquestes són 
les respostes dels dos bisbes 
quan se’ls ha preguntat per 
les mateixes qüestions en el 
moment que presidien la Di-
òcesi de Lleida. 

JOAN ROSINACH
Les Llars del Seminari és un 
dels projectes més ambicio-
sos que ha tirat endavant el 
Bisbat de Lleida en els dar-
rers temps. Com valores la 
seva consecució?

SALVADOR GIMÉNEZ
A mi m’agrada moltíssim com 
està pensat i com s’hi està ac-
tuant. I és que no es tracta no-
més d’utilitzar l’espai material 
sinó l’educació de les famílies 
que viuen en companyia de 
les altres, sobretot. Es dóna 
una instància per a poder 
viure i, al mateix temps, una 
educació per a unes famílies 
que no se senten desprotegi-
des perquè també estan re-
colzades per a professionals. 
Pretenem que aquestes per-
sones estiguin a gust i facin 
sentir feliços als demés. En-
cara hi ha alguns pisos sense 
ocupar però els anem omplint 
poc a poc. El més important 
és que s’està creant un am-
bient educatiu pel qual es va 
crear el projecte.

J. R.
Fa la sensació, amb l’entrada 
del Papa Francesc, que s’ha 
fet un gir cap a una Església 
més caritativa. És així?

S. G.
A mi m’agrada l’actitud de 
moltíssima gent enfront del 
Papa Francesc perquè ha cre-
at un ambient molt simpàtic 
i de molta empatia del món 
cap a ell i per tant, cap a tota 
l’Església. Crec que no ha 
canviat pràcticament res, úni-
cament les formes exteriors i 
els accents que Francesc posa 

“Convivim de 

forma totalment 

austera”

en els més pobres i en els 
marginats, remarcant el fet 
de no tancar-nos a la sagris-
tia esperant els qui volen ser 
escoltats sinó sortir i buscar la 
gent que pateix. Pel que fa a 
la doctrina, és la mateixa de 
sempre perquè no l’ha escrit 
cap Papa sinó que portem 
2000 anys transmetent-la.  

J. R.
Sembla que el fet d’allu-
nyar-se dels luxes eclesiàs-
tics ha permès que la visió 
franciscana s’estigui donant 
a conèixer més actualment...

S. G.
No sabria dir-ho això. He co-
negut molts capellans, mos-
sens i bisbes i, sincerament, 
crec que tots vivim en molta 
austeritat. El que passa és 
que estem en un lloc que, des 
de fora, sembla de grans lu-
xes quan no és així. Una cosa 
semblant li passa al Papa amb 
el Vaticà, que és el producte 
d’una història molt llarga. Per 
exemple, els bisbes quan ens 
reunim convivim de forma 
totalment austera, en habi-
tacions petites i àpats sense 
cap mena de luxe, quan des 
de fora sembla que fóssim 
els grans jerarques. Tenim el 
problema de no saber-ho ex-
plicar i, per tant, això ho hem 
de saber comunicar. 

J. R.
Creus que l’Església ha per-
dut fidels?

S. G.
Sí, penso que sí. Sobretot si 
ho comparem amb l’època 
dels nostres pares i padrins, 
els quals vivien en una soci-
etat molt més religiosa. Però 
l’Església porta 2000 anys i ha 
tingut pujades i baixades de 
tot tipus i ha viscut en règims 
molt distints. Predica sempre 
el mateix, un Evangeli que és 
molt costós de viure i que, 
evidentment, fa que hi hagi 
èpoques en què les persones 
siguin més reticents a accep-
tar a Déu i a Jesús. Els cris-
tians d’avui hem d’acceptar 
aquesta realitat però 
no ens hem de 
desanimar mai. 

J. R.
S i m p l i f i -
cant, es 
podria dir 
que hi ha 
una crisi 
de fe?

S. G. Sí. Hi ha 

una teoria gran que diu que 
creure en Déu és minimitzar 
l’autonomia de l’home. Quan 
això es repeteix sovint i es 
parla que l’home és lliure, fa 
la sensació que Déu sobra 
perquè no es considera un 
acompanyant sinó un rival. 
En aquest sentit, en el nostre 
món actual, l’home amb la ci-
ència i la tecnologia sembla 

que pot fer-ho tot i per 
tant, la fe queda 

arraconada.

J. R.
En aquest 
s e n t i t , 
t r e u r e 
l’obligació 
del celibat 

podria ser 
una mane-

ra de guanyar 

efectius?

S. G.
No ho sé, la veritat. En el 
món protestant i evangèlic, 
per exemple, els mossens es-
tan casats i el problema de 
vocacions també existeix. Hi 
ha moltes causes, més enllà 
del casament i de la forma-
ció d’una família. Tot i així, la 
proposta de l’Església actual 
no és aquesta i  no crec que 
la canviï a curt termini. Estic 
segur que els motius són molt 
més complexos que el simple 
fet del celibat.

J. R.
Personalment, et molesta 
que la institució gairebé no-
més sigui protagonista per 
temes polèmics, com pot 
ser la pederàstia, i s’oblidi 

massa sovint de les obres 
del dia a dia?

S. G.
A mi sí que em molesten al-
gunes coses, òbviament. Per 
exemple, avui hi ha 13.000 
religiosos treballant en el ter-
cer món i predicant la Parau-
la de Déu... Això té una gran 
importància i no es nota mai. 
Tanmateix, si un religiós o un 
mestre en un col·legi cristià co-
met un delicte, se’ns titlla a tots 
de ser iguals enlloc d’accentuar 
les responsabilitats personals. 
Cal ser molt constants en la 
purificació personal i instituci-
onal perquè, en aquest món 
tan global, allò que ocorre en 
un col·legi té una repercussió 
enorme i lògicament acaba 
afectant el que és l’Església 
Universal.

“Els cristians 
d’avui no ens 

hem de 
desanimar 

mai”

SALVADOR GIMÉNEZ · actual bisbe de Lleida
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“La fe és difícil 

de mesurar”

Departament de Governació, 
Administracions Públiques 

i Habitatge

LAIA DOLCET
Les Llars del Seminari és un 
dels projectes més ambicio-
sos que ha tirat endavant el 
Bisbat de Lleida en els dar-
rers temps. Com valores la 
seva consecució?

JOAN PIRIS
Celebrem que haguem aca-
bat l’obra i que ja puguin 
instal·lar-s’hi les sis primeres 
famílies. Ara estem en procés 
de selecció de les persones 
adequades per ocupar l’im-
moble ja que cal que apren-
guin a conviure d’aquesta 
manera innovadora; gaudint 
d’una certa independència 
però compartint alguns es-
pais comunitaris. Des d’un 
inici, nosaltres volíem ajudar 
a reconstruir unes persones i 
unes famílies que han quedat 
“tocades” per una dura ex-
periència vital. Sempre hem 
mantingut que no volíem fer 
pisos, a Lleida ja n’hi ha de 
sobres de pisos, sinó que volí-
em oferir-los llars en un àmbit 
càlid de convivència, acompa-

nyament i suport.

L. D.
Fa la sensació, amb l’entrada 
del Papa Francesc, que s’ha 
fet un gir cap a una Església 
més caritativa. És així?

J. P.
No. Això és la marca de la 
casa. L’acció caritativa forma 
part de la nostra identitat.  
Els hospitals els vam inventar 
nosaltres i això és caritat. No 
existien hospitals ni manico-
mis i els vam muntar la gent 
eclesiàstica. També les univer-
sitats i les biblioteques. Des-
prés ja ha agafat el rol la soci-
etat civil però tot això parteix 
de l’Església i dels monestirs. 
Si no se n’ha parlat tant fins 
ara és perquè mai abans hem 
tingut tants mitjans de comu-
nicació ni tanta multiplicació 
mediàtica. El que sí que és 
cert és que la cara guapa ha 
estat l’acció caritativa. I des-
graciadament algunes perso-
nes volen separar-ho de l’Es-
glésia, afirmant que aquesta 

és una cosa i Càritas és una 
altra. Però en realitat Càritas 
és el braç llarg de l’Església, 
els que estan a peu d’obra. 

L. D.
Sembla que el fet d’allu-
nyar-se dels luxes eclesiàs-
tics ha permès que la visió 
franciscana s’estigui donant 
a conèixer més actualment...

J. P.
Això és una simplificació. El 
nou Papa ho dóna a conèixer 
a la seva manera però abans 
d’ell hi ha hagut altres papes 
igualment pobres. Tu entres 
en aquesta casa i pots dir 
“Ostres, quin tio, viu com un 
rei!”. Doncs mira, jo visc sol 
en un apartament, em faig 
l’esmorzar i el sopar. Què és 
pobresa i què és riquesa en 
aquest cas?  La veritat és que 
aquest Papa ha agafat una lí-
nia, que a mi m’agrada molt, 
que incideix molt en què no 
solament hem de ser pobres 
sinó que ho hem de semblar 
i ell dóna molts signes visibles 

que això va de debò, però no 
ha inventat res.

L. D.
Creus que l’Església ha per-
dut fidels?

J. P.
Sí, és cert que cada cop hi ha 
menys gent jove. Però sem-
pre ho plantegeu d’aquesta 
manera i això està passant a 
Catalunya, Espanya i a una 
part d’Europa però no és veri-
tat a Amèrica Llatina, a Àfrica 
i a altres llocs. Quan parlem 
de l’Església no parlem no-
més de la de Lleida sinó que 
ho hem de mirar en global. 
L’Anuari Pontifici d’aquest 
abril diu que ha augmentat el 
percentatge de catòlics.

L. D
Simplificant, es podria dir 
que hi ha una crisi de fe?

J.P.
La fe és difícil de mesurar. Jo 
puc dir que al llarg de la meva 
vida he tingut dubtes de fe 
però mai crisis. Hi ha una crisi 
de pràctica religiosa, això sí, 
però no és el meu deure jutjar 
la fe. Jesús no va dir que l’Es-
glésia de Lleida duraria tota 
la vida, va dir que la meva Es-
glésia durarà sempre i és un 
cos que s’escampa per tot el 
món.  A Colòmbia, per exem-
ple, les esglésies sempre es-
tan pleníssimes i la mitjana 
d’edat és molt jove.

L. D.
En aquest sentit, treure 
l’obligació del celibat podria 
ser una manera de guanyar 
efectius?

J. P.
El celibat és una llei eclesiàsti-
ca que igual que s’ha posat es 
pot modificar, però no s’aca-
barà mai. El seguiment de Je-
sús, que era cèlibe, comporta 
moltes coses. Un servei  al 
proïsme per vocació, per con-
sagració i per alliberament 
necessita d’una certa lliber-
tat d’hores. Jo no puc estar 
igualment al servei del poble 
si he d’anar a portar els nens 
a l’escola. El celibat no és una 
prerrogativa de l’Església en 
exclusiva. Tot i això, no crec 
que incentivés més preve-
res  perquè la crida al servei 
de l’Església depèn de mol-
tes coses. Ara tenim diaques 
casats, però per la normativa 
si enviudem ja no es poden 
tornar a casar i s’han de ca-
sar abans de ser ordenats.  El 
celibat es va instaurar en una 

època i ara podria ser que 
en vingués una altra en què 
es tragués. Fins ara, però, no 
han trobat motius suficients 
per fer-ho.

L. D.
Personalment, et molesta 
que la institució gairebé no-
més sigui protagonista per 
temes polèmics, com pot 
ser la pederàstia, i s’oblidi 
massa sovint de les obres 
del dia a dia?

J. P.
Els mitjans de comunicació de 
Lleida han canviat molt en la 
manera de tractar l’Església i el 
Bisbat, perquè primer estaven 
molt polaritzats amb el proble-
ma sobre el litigi de les obres 
d’art i ara estan més oberts a 
altres temes. La pederàstia ha 
sortit molt però no han tingut 
un acarnissament; la mateixa 
Església ha volgut afrontar el 
problema i destapar-ho per 
posar els mitjans per corregir 
un problema que existeix i no 
el podem negar. Ara bé, el mit-
jans parlen molt de la pederàs-
tia protagonitzada per gent de 
l’Església i poc de l’altra i tam-
bé n’hi ha, ja sigui en el món de 
l’esport, dels centres educatius 
i també de les mateixes famíli-
es. També és veritat que les 
persones del món de l’Esglé-
sia tenim més obligació moral 
de no caminar per aquesta 
senda. Però som homes i do-
nes de la mateixa espècie, 
amb les mateixes febleses i 
els mateixos pecats. Hem de 
donar millor exemple, però 
no és l’entitat que més hi ha 
caigut. És un pecat i un delic-
te que s’ha de pagar.

JOAN PIRIS · anterior bisbe de Lleida
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8.10; estudis d’UA1; 23 de fe-
brer. En 5´ comença la tertúlia 
dels dimecres. Me n’adono 
que és 23-F mentre fullejo la 
premsa i m’imagino que el 
tema sortirà a la tertúlia. Anit, 
Marisa em va passar l’agenda: 
comencem amb aquesta ter-
túlia, seguim amb una Junta 
Directiva, continuem amb una 
reunió amb Unió de Pagesos 
i a la tarda ella té una reunió 
a Barcelona. Se suposa que 
són set hores, però el dia de 
Marisa –periodista, diputada, 
mare i tertuliana- dura més: 
tornarà a Lleida al tren de 
les 22.50. A la tertúlia hi par-

ticipen, a més de la Marisa, 
el degà dels advocats Jordi 
Albareda, el periodista Joan 
Tort, el secretari general de 
CCOO Jaume Sellés i Miquel 
Padilla, d’Unió. Abans d’en-
trar, la Marisa es disculpa per 
haver-me fet matinar massa. 
Modera Jordi Sebastià i, sí, 
pregunta pel 23-F. 

M. X.
Jo tenia 8 anys i recordo no-
més alguna imatge i comen-
taris. El que és clar és que va 
ser un fet clau per la nostra 
història. Potser ara en vivim 
un altre.

Marisa tenia 8 anys: va néixer 
el 73 a Vic. Un servidor, que 
és del 78, en tenia 3 i se’n re-
corda de ben poc també. Al-
bareda explica que ell estava 

estudiant a Barcelona, Sellés 
que feia la mili i estava de 
permís i Padilla que anava pel 
carrer i va entrar a un bar en 
el qual es va trobar amb uns 
falangistes que ho celebraven 
i  el van convidar a prendre 
alguna cosa. Ell va fer el que  
hauria fet qualsevol: acceptar. 
La conversa deriva cap els ve-
ricuetos de la memòria histò-
rica. 

M. X.
La història és la història i el 
passat és el passat. Rere d’ai-
xò només hi ha el populisme 
buscant rèdit polític. La Llei 
de Memòria Històrica és sec-
tària i no calia. N’hi havia prou 
amb atendre a la gent.

No seré jo qui li tregui la raó a 
Marisa. Tampoc en Jaume Se-

llés. Per a ell, cal que l’Estat 
disposi del necessari perquè 
les famílies puguin recuperar 
els cossos i enterrar-los com 
cal i assegurar-se, també, que 
ningú intenti treure profit po-
lític. Em sorprèn, perquè la 
Llei de Memòria Històrica va 
ser cosa de ZP…però Sellés 
és rosista i sobre aquestes 
qüestions Ros té les coses 
clares. La tertúlia acaba amb 
Pere Roqué entrant per telè-
fon per parlar sobre agricul-
tura, en concret sobre l’obli-
gatorietat de vacunar a totes 
les ovelles, vaques i cabres 
residents a 27 comarques 
catalanes contra la llengua 
blava. Marisa és presidenta 
de la Comissió d’Agricultura 
del Parlament. Quan acaba la 
tertúlia, baixem a prendre un 
cafè. En concret va ser l’any 

1800.

M. X.
Cal escoltar els agricultors. 
Aquest migdia em reuneixo 
amb Unió de Pagesos i el que 
no pot ser és que les adminis-
tracions es converteixin en un 
problema per a la gent que 
crea la riquesa.

L. Á. P.
Presidir la Comissió d’Agri-
cultura al Parlament no ha 
de ser fàcil. I menys sent de 
Lleida.

M. X.
Aquí, l’economia, depèn del 
sector agrari. Per això no vaig 
dubtar quan m’ho van propo-
sar. A cada grup, segons el 
nombre de diputats, el cor-
respon presidir un determinat 

http://www.7accents.cat
http://www.ua1.cat/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/fue-noticia-en-el-archivo-de-rtve/asalto-tejero-congreso-23-1981/392929/
http://www.7accents.cat/noticia/4717/una-comissio-dexperts-estudiara-el-nomenclator-de-lleida-per-proposar-canvis-eventuals
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=106449
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=106449
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“ja sabem 
qui és C’s”
número de comissions. El PP 
en té dos: L’altra és la de Se-
guretat Viària, però l’impor-
tant per Lleida és la d’Agri-
cultura. És una legislatura 
estranya, aquesta. El Govern 
no es preocupa per les coses 
que ens interessen a les per-
sones. I tot es més complicat 
encara amb Puigdemont. L’in-
dependentisme de Mas era 
un independentisme tàctic, 
però  Puigdemont hi creu de 
debò. I treballar així és com-
plicadíssim. I qui ho paga és 
el ciutadà. No estan pels pro-
blemes de la gent. Fan cartes 
als Reis. I els Reis no existei-
xen.

Els Reis són els pares. I hi ha 
pares com Marisa, que ho són 
per partida quàdruple, cosa 
que ho complica tot. El ser els 
Reis i, imagino, el ser diputa-
da, encara que ella diu que 
s’organitza bé.

M. X.
No hi ha moltes famílies així, 
és cert. Vaig ser mare per pri-
mera vegada molt jove, però 
és que meu marit em treu vuit 
anys. Al final, t’adaptes als 
temps de la persona que tens 
al costat. I si ara en vingués un 
altre més, no m’importaria. 

Marxem cap a la seu del PP, 

tenen Junta Directiva. A la seu 
hi ha el Joan Vilella, la Dolors 
López i  la Paloma García de 
Cáceres. Parlen sobre qües-
tions vàries d’organització 
però, també de la formació 
de govern. Insisteixen que la 
millor opció és un acord a tres 
amb Rajoy com a President i, 
si no, noves eleccions

M. X.
Tots aquests moviments són 
el que són: una obra de tea-
tre que fa el PSOE. A Catalu-
nya vam viure una cosa sem-
blant. Ara no sé què passarà, 
però  segurament en aquesta 
ocasió sí que caldrà tornar a 

http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_id=269959432
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votar. Tots els partits han fet 
coses malament i és clar que 
nosaltres també. Calia acabar 
amb la corrupció i hauríem 
d’haver estat més ferms amb 
l’independentisme, però hem 
recuperat l’economia i per 
això, i per moltes altres co-
ses, gairebé 7,5 milions d’es-
panyols confien en nosaltres. 
Si se repeteixen eleccions, la 
culpa serà de Sánchez, qui no 
vol ni parlar amb el PP.
 

L.Á.P
Com ho vas viure tu? 

M.X.
Quan te trien, tens ganes 
de començar a treballar i no 
poder fer-ho és frustrant. 
Puigdemont no és el presi-
dent que jo voldria, però estic 
contenta que hagi començat 
la legislatura.

L.Á.P.
Repetir eleccions podria ha-
ver estat una oportunitat  
de millorar resultats.

M. X.
L’estiu passat hi havia en-
questes que ens donaven de 
sis a vuit diputats. Al final van 
ser onze i si el relleu que va 
convertir a Albiol en candidat 
s’hagués produït abans, els 
resultats haurien estat molt 
millors. 

Tot ho parlem mentre la Ma-
risa prepara amb el Joan Si-
meón, regidor del PP a Mo-
llerussa, la reunió amb d’Unió 
de Pagesos i compra un bit-
llet d’AVE per anar a la ciutat 
de Barcelona. 

M. X.
El dia 25 hi ha compareixença 
de la consellera d’Agricultura 
al Parlament. Tenim una bate-
ria de preguntes, però volem 
posar-la en comú amb el sec-
tor.  Aquesta tarda, a Barcelo-
na, em reuneixo amb la nostra 
agrupació de Sarrià-Sant Ger-
vasi. Els onze diputats tenim 
activitat per tot Catalunya. És 
la manera de conèixer les rea-
litats de cada lloc.

A la reunió amb UP es trac-
ten temes diversos: des del 
Pla Hidrològic de l’Ebre o els 
purins fins el recorrent –avui- 
problema de la llengua blava.

M. X.
Nosaltres som aquí per escol-
tar a la gent i ser la seva veu 
davant d’un Govern que està 
per altres coses. Per cert, pre-
guntarem també per a què es 
va entrevistar a Carles Sastre 
a TV3. Vosaltres vau fer un ar-
ticle veritat?

L.Á.P.
Sí.

M X.
Doncs li preguntarem. Hi ha 
coses que no es poden con-
sentir.

Marxo a casa a dinar i quedo 
amb la Marisa a les 15.50 a la 
plaça de l’Estació. Vull fer-li 
quatre fotos abans que marxi 
a Barcelona. Arriba caminant.

M.X.
És una sort tenir l’estació al 
bell mig de Lleida.

A les Generals, el PP va obrir 
la campanya en aquesta ma-
teixa plaça. José Ignacio Llo-
rens es va quedar a poc de 
revalidar el seu escó

M.X.
Va faltar ben poc, però el PP 
va quedar davant de C’s. Ells 
no s’ho creien. Ara han deixat 
ben clar qui són, què és el que 
els hi agrada i amb qui prefe-
reixen pactar. Si anem a elec-
cions, potser molts votants de 
C’s que abans havien confiat 
en nosaltres tindran ben pre-
sent aquesta abraçada que 
volen fer-se amb el PSOE. Ara 
ja sabem qui és C’s”.

Un dia després de l’entrevis-
ta, C’S i PSOE van rubricar un 
acord. Però Sánchez continua 
sense tenir l’investidura asse-
gurada. 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/entrevista-a-carles-sastre-exdirigent-de-terra-lliure/video/5572203/
http://www.7accents.cat/opinio/article/4511/no-todo-vale
http://www.7accents.cat/opinio/article/4511/no-todo-vale
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SOCIETAT

Comdemnats a 
pagar 58.000 euros 
per l’ofegament 
d’una dona

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Jutjat de primera instàn-
cia número 54 de Barcelona 
ha condemnat l’empresa de 
ràfting de Llavorsí Roc Roi a 
pagar 58.375,12 euros per 
la mort d’una dona de Ba-
dalona de 41 anys, que va 
caure de la barca i es va ofe-
gar.  Els fets van tenir lloc 
el 5 de maig de 2012 al riu 
Noguera Pallaresa. Segons 
recull la sentència, la llanxa 
pneumàtica, on hi viatjaven 
nou persones més i el mo-
nitor, va xocar contra una 
roca a la zona de descens 
ràpid del riu conegut com 
a Pas de l’Illa i va bolcar. 
Els altres ocupants van ser 
rescatats de l’aigua però la 
dona va quedar atrapada 
sota un tronc i no es van 
adonar de la seva absència 
fins a quinze minuts més 
tard. No van seguir cap pro-
tocol de salvament.

19
25

del  alMònica Lafuente, Àngeles Ribes i Jaume Moya valoren 
l’acord d’investidura entre PSOE i C’s 

 JOAN ROSINACH
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’acord d’investidura entre 
PSOE i C’s és un fet. Pedro 
Sánchez i Albert Rivera han 
signat un document de 66 
pàgines que compromet el 
partit taronja a votar “sí” a la 
investidura del líder socialista. 
Sota el títol “Acuerdo para un 
gobierno reformista y de pro-
greso”, el document  abor-
da  temes com l’impuls d’un 
nou model de creixement, el 
foment d’un nou pla d’ocu-
pació i diverses reformes del 
sistema democràtic. A més, 
també inclou “l’oposició a 
qualsevol intent de convocar 
un referèndum amb l’objec-
tiu d’impulsar l’autodetermi-
nació de qualsevol territori 
d’Espanya”. Jaume Moya, di-
putat de Lleida per En Comú-
Podem afirma que, “a hores 
d’ara, hi ha una sèrie d’eixos 
que fan impossible el pacte 
d’investidura i menys, l’acord 
de governabilitat”.
Mònica Lafuente, per 
la seva banda, 
s’ha mostrat 
més optimis-
ta i espera 
que “tot-
hom ho re-
cons ider i 
tot, perquè 
la gent es-
pera molt 
de nosaltres”, 
i ha matisat que 

“personalment preferiria un 
acord d’esquerres, però a ho-
res d’ara l’aritmètica no ho 
permet”. La  socialista lleida-
tana no creu que sigui opor-
tú establir línies vermelles a 

aquestes alçades de la 
negociació i s’ha 

mostrat con-
vençuda que 
“això és un 
primer pas 
per a futurs 
acords que 
s’establiran 
la propera 

s e t m a n a ” . 
Qüestionada 

per si el pacte 

Sánchez i Rivera, en l’acte de signatura de l’acord PSOE-C’s per a la 
governabilitat. Foto: ACN

amb C’s podia fer inviable la 
col·laboració de Podemos 
en una possible investidura 
de Pedro Sánchez, Lafuente 
ha conclòs que “m’agradaria 
molt que Podemos s’hi afegís, 
perquè hi ha una generació de 
polítics que ho volem tirar en-
davant”. 
Ángeles Ribes (C’s) considera 
que, tal com es va demostrar 
a Lleida,  el partit de Rivera 
pot arribar amb acords amb 
qualsevol  “per aconseguir les 
reformes imprescindibles per 
millorar el funcionament de 
les institucions i la vida dels 
ciutadans”. Al mateix temps, 
preguntada per si Podemos 

es podia afegir al pacte, la re-
gidora lleidatana afirma que 
“veig molt complicat que ar-
ribem amb un acord amb Po-
demos, perquè el seu model 
d’Estat i el nostre estan a les 
antípodes”.
Des d’En Comú Podem, Jau-
me Moya veu l’acord com 
“el preàmbul d’una gran 
coalició PP-PSOE on C’s 
està fent de pont entre els 
dos grans”. Després de la 
foto entre Sánchez i Rivera, 
el diputat lleidatà creu que 
“tot fa molta pujada” i que 
“aquesta instantània evi-
dencia com és pràcticament 
impossible el canvi real”.

CIUTADANS

Ribes: “En acabar aquests mandat, l’administració 
de la Paeria ha de ser completament bilingüe”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Així ho ha declarat la porta-
veu del grup municipal de 
Ciutadans (C’s) a l’Ajunta-
ment de Lleida, Ángeles Ri-
bes, en relació a la polèmica 
sorgida a Lleida, a causa de 
la denúncia que han fet pú-
blica els grups municipals de 
CiU, ERC i la Crida-CUP per 

la instal·lació de senyals in-
formatius en català i castellà.  
En declaracions al programa 
‘Mediodia’ de COPE Bar-
celona, Ribes ha mostrat la 
seva satisfacció perquè “Llei-
da sigui una de les ciutats 
pioneres en adaptar-se a la 
llei estatal de Trànsit, Circu-
lació de Vehicles i Seguretat 
Viària, que preveu que totes 
les senyalitzacions viàries es-

tiguin retolades almenys, en 
castellà”. En aquest sentit, 
la portaveu de C’s Lleida, 
ha lamentat “l’actitud” dels 
grups independentistes i ha 
assegurat que “aquests no-
més volen una administració 
en català”. Per això es vol 
reunir amb l’equip de go-
vern i “començar a parlar del 
canvi de la normativa dels 
usos lingüístics de la Paeria”.

SOCIETAT

Es descarta la construcció d’una 
nova església a Rosselló

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’alcalde de Rosselló, Josep 
Abad, ha descartat la construc-
ció d’un nou temple i espera 
que es pugui recuperar l’actual 
església de la forma més ‘’ver-
semblant’’ possible a com era. 
El rector de la parròquia de 
Rosselló i secretari del Bisbat 
de Lleida, Víctor Espinosa, ha 

afirmat que hi ha predisposició 
institucional per col·laborar en 
la restauració de l’església de 
Rosselló després que fa poc 
més de tres setmanes s’esfon-
drés el campanar.  De moment, 
les parts han acordat l’encàrrec 
als arquitectes d’una diagnosi 
‘’certa i profunda’’ sobre l’estat 
en què es troba l’edifici per tal 
de determinar quant costarà 
fer aquesta reconstrucció. 

22·0224·02 
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El PSC 
espera que 

Podemos s’hi 
sumi mentre

Ribes veu dificil 
l’avinença

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


Una trobada entre importadors sud-coreans i un celler, en el marc del cin-
què International Wine Business Meetings. Foto: Judit Gómez
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ECONOMIA

De Corea del Sud a Lleida a la 
recerca del bon vi

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els representants de vuit em-
preses importadores de Corea 
del Sud han mantingut diver-
ses trobades amb els 22 ce-
llers que han participat en la 
cinquena edició de l’Internati-
onal Wine Business Meeting. 
En aquestes reunions, els im-
portadors busquen en els vins 
catalans i espanyols qualitat, 
caràcter i bon preu. L’objectiu 
se centra en donar a conèixer 
la qualitat i diversitat de vins 
catalans i espanyols, crear lla-
ços de relació entre empresa-
ris productors i els principals 
importadors sud-coreans del 
sector per tal d’incrementar a 
mig i llarg termini les exporta-
cions de vins. En aquest sentit, 
el responsable de Comerç In-
ternacional a la Cambra, Jordi 

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana

24·02
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S’han 
degustat 

960 vins dels 
22 cellers 

participants

Quejido, manté l’ambició que 
es va presentar en la darrera 
edició, centrada en el Japó, 
on es va arribar a multiplicar 
per deu les exportacions: “Ens 
agradaria que a Corea succe-
ís el mateix, ja que és un país 
on el consum de vi s’ha incre-
mentat un 35%”.  Actualment, 
Corea del Sud és el tercer 
mercat més gran d’Àsia pel 
que fa al consum de vi i és un 
país on el vi “està de moda” i 
Espanya és el segon 
proveïdor de vi 
d’aquest mer-
cat asiàtic.
Sonia Mo-
rales, ex-
port ma-
nager de 
Bodegas 
N e k e a s , 
destaca la 
i m p o r t a n t 
missió d’incre-

mentar les vendes a Àsia per 
“obrir el mercat”. En el mateix 
sentit, el representant de Cava 
Recaredo, Alex Bautista, re-
coneix que un esdeveniment 
d’aquestes característiques 
ajuda petits viticultors a tenir 
a l’abast noves oportunitats 
de creixement internacional. 
D’altra banda, Gregory Do, 
president de la firma impor-
tadora Korea Wine & Sprits 
Corp, assegura que ha quedat 

gratament sorprès per la 
qualitat dels vins que 

s’han presentat. 
“El cava és el 

que més m’ha 
impressionat, 
a Corea no hi 
ha tanta co-
neixença i és 
un producte 

molt car, però 
aquí l’he trobat 

deliciós”, explica.

CULTURA

Fundació Sorigué 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Fundació prolongarà 
l’exposició de Chiharu Shio-
ta fins al 17 de juliol en lloc 
del 31 de març, com estava 
previst inicialment, gràcies a 
l’èxit de visitants. Fins al mo-
ment, més de 9.000 persones 
han visitat l’exposició, que 
es pot veure a la seu de la 
Fundació Sorigué de Lleida. 
La mostra està integrada per 
instal·lacions de grans di-
mensions creades en exclu-
siva per a aquesta exhibició.
“In the beginning was…” és 
una obra amb què l’artista 
japonesa, a través de quatre 
grans instal·lacions, evoca 
temes com ara l’absència, 
l’existència, la memòria i a 
la relació d’un mateix amb 
el seu entorn a partir de la 
utilització dels colors roig 
i negre i de llana i pedra.
La principal obra que dóna 
nom a l’exposició “In the be-
ginning was...” (2015), frase 
amb la qual comença l’Evan-
geli de Sant Joan, és una 
instal·lació inèdita creada es-
pecialment per Chiharu Shio-
ta per a la Fundació Sorigué. 
Per primera vegada, l’artista 
utilitza pedres en la seva obra.
La instal·lació, de 440 me-
tres quadrats, està realitzada 
també amb fil negre com a 
símbol de les emocions. Les 
pedres s’entrellacen en una 
densa trama de forma circu-
lar que, alhora, es pot ob-
servar com una constel·lació 
estel·lar i com una repre-
sentació del Big Bang amb 
què es va originar l’univers.
La mostra s’acompanya 
d’una altra peça a gran 

escala, “Over the Conti-
nents” (2015); per a la seva 
creació, Shiota ha utilitzat 
545 sabates usades do-
nades per persones anò-
nimes i persones prope-
res a la Fundació Sorigué.
La instal·lació “His Chair” 
(2005), la primera amb què 
es troba el visitant, està 
construïda a partir de fines-
tres velles del Berlín Ori-
ental que van ser abando-
nades als anys noranta del 
segle passat i que l’artista 
-resident a Berlín des de 
fa dinou anys- va recollir.
La quarta instal·lació que 
conforma l’exposició pre-
senta dues obres, “Bathro-
om” i “In The Bathroom”, 
que per primer cop dialo-
guen entre si. Es tracta de 
dues peces realitzades en 
diferents moments, tot i 
que en ambdues l’artista 
reflexiona sobre els records 
que no es poden esborrar.
Com a nexe entre les di-
ferents instal·lacions que 
formen la mostra es pre-
senten diversos llenços co-
sits que s’entenen com a 
variacions bidimensionals 
dels objectes tridimensi-
onals de Chiharu Shiota.
L’artista va néixer el 1972 a 
Osaka (Japó). És reconeguda 
per les seves grans i intrica-
des instal·lacions que explo-
ren les relacions entre el cos 
humà, la memòria i la pèrdua. 
Formada en dibuix i escultu-
ra, durant els seus estudis va 
desenvolupar la pràctica de 
l’”art de la performance”.
Actualment, el pavelló ja-
ponès de la 56 Biennal de 
Venècia (Itàlia) alberga la 
seva exposició individual. 
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prolonga l’exposició de 
Chiharu Shiota
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 La plantilla del Lleida
     Esportiu no cobra
25·02
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del al

El club espera resoldre la situació en els propers dies

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els jugadors i tècnics del Llei-
da Esportiu no estan al corrent 
de pagament. Se’ls deuen al-
gunes mensualitats des del 
passat mes de desembre, una 
circumstància que l’entitat del 
Camp d’Esports espera solu-
cionar amb diversos ingres-
sos que encara no ha rebut. 
El més pròxim és la quantitat 
corresponent als drets federa-
tius i la participació a la Copa 
del Rei, que ascendeix als 
84.000 euros. Així doncs, està 
previst que aquesta mateixa 
setmana s’aboni una mensua-
litat i a partir del proper mes 
es comenci a normalitzar la 
situació.
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“Necessitem 
aquests 
diners 

   per viure”

El capità del primer equip, 
Raúl Fuster, ha explicat da-
vant dels mitjans de comuni-

cació que no van denunciar 
els impagaments per no en-
cendre les alarmes. “Vam de-

Molo i Doncel lluiten per la pilota en un partit. 
Foto: Jordi Echevarria

cidir contribuir a la normalitat 
del club i no hem tret res a la 
llum, tot i que hi ha gent que 
ho està passant malament”. 
El lateral esquerre, que s’es-
tà recuperant d’una lesió al 
genoll, ha confirmat que no 
es deu la mateixa quantitat 
a tots els jugadors i ha inci-
dit en què “tenim sous molt 
normals i necessitem aquests 

diners per viure”. Tanmateix, 
agraeix les explicacions que 
els ha donat el club. “Con-
fio en ells. Sempre que hi ha 
hagut algun problema no 
m’han fallat”, ha sentenciat.
Malgrat aquesta proble-

màtica, la plantilla del Llei-
da Esportiu està signant una 
bona campanya i ocupa ac-
tualment la quarta posició, 
l’última que dóna dret a dis-
putar el play-off d’ascens. Els 
deixebles d’Imanol Idiakez 
intentaran mantenir-se en 
els llocs de privilegi aquest 
diumenge (12h) al camp del 
CD Llosetense, un rival que, 
despres d’un inici de tempo-
rada molt fluix, en les darre-
res jornades ha demostrat ser 
molt perillós tot i trobar-se 
encara en la zona de descens.

C/Baró de Maials, 92 • 25005 Lleida • 973 22 34 46 • www.opticabalafia.com
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Joan Rosinach Bonet directorentre ( )
L’últim capítol
Mai no m’hagués pensat que 
algun dia t’acabaria escrivint. 
I menys, després de tants 
anys. Sovint et veig a prop 
però difícilment m’acosto a 
veure quina cara fas. Ja sigui 
per pressa. O per mandra. 
Només alguns dies m’atre-
veixo a mirar-te de reüll quan 
surto de la feina i encara tinc 
esma per no anar directament 
cap a casa. No sé si és per les 
ganes de mantenir aquells 
(bons) records intactes. O, 
simplement, per la màgia que 
desperteu els llocs especials. 
Van ser molts els matins que 
em vas acollir i poques les 
tardes que t’ho vaig agrair. 
Més de deu anys després del 
nostre últim adéu m’adono 
que no havia marxat tan lluny. 
La marca ha quedat impreg-

nada i reconec que, avui, et 
dec part del que sóc. Més del 
que em pensava.
La vida ens va fer coincidir als 
preludis de l’adolescència. 
En aquells moments on vols 
fer-te gran sense renunciar a 
ser petit. Em vas rebre amb 
els braços oberts quan el meu 
esport preferit era tancar-me 
en banda. Tu m’ensenyaves 
a les aules i així jo aprenia a 
ser (millor) persona al carrer. 
Al teu costat vaig riure molt. 
I plorar, alguna vegada. Entre 
les teves quatre parets es va 
forjar el meu primer petó. I la 
darrera abraçada, també. Ja 
ho saps. Algunes coses van 
quedar entre tots dos però 
la majoria les vaig compar-
tir amb els meus. Sí. Els que 
van donar sentit a tot ple-

gat. Els que ens fèiem costat 
quan les exigències del guió 
eren cada curs més grans. Els 
que mai no vam renunciar a 
una pel•lícula amb final feliç. 
Conscients, sense ser-ho, que 
aquell era el millor escenari 
possible.
Hi ha qui diu que has canvi-
at.  Si em veiessis a mi, a ho-
res d’ara, segurament pensa-
ries el mateix. No obstant, a 
aquestes alçades no m’impor-
ta gaire conèixer quin aspecte 
tens i, en canvi, tinc (moltes) 
ganes de saber com ho por-
tes. Sé que no estàs passant 
els millors moments i aquest 
potser també és un dels mo-
tius que avui em porta fins 
aquí. Al teu costat. Em dol 
assabentar-me que alguns no 
han estat a l’alçada en els dar-

rers temps. I em molesta veu-
re com altres s’atreveixen a 
parlar des de fora sense saber 
res de dins. No sé si aquesta 
nit (encara) tindré temps per 
mirar-te de reüll quan surti 
de la redacció. Tindré pressa. 
Segur. Em farà mandra. Pro-
bablement. Així que esperaré 
a demà per seguir recopilant 
a la meva petita llibreta tot 
allò que em vas donar durant 
tants anys. La darrera frase 
tancarà l’últim capítol d’un 
dels llibres més bonics de la 
meva història. Però prepara’t 
que n’escriuré un altre. Ben 
aviat. O més tard. I amb els 
meus fills com a protagonis-
tes. Ells també es faran grans 
a Maristes. Com el seu pare. 
Si Déu vol. I la mare també, 
és clar. 

No vull aquest món

Warren Richard-
son, guanyador del 
World Press Photo 
2015. Una instantània 
d’un refugiat siri  inten-
tant passar al seu nadó 
per la frontera entre Sèr-
bia i Hongria a través 
d’un fi lferro d’espines 
ha aconseguit copsar 
l’atenció del món i ser 
distingida amb un dels 
premis més importants 
de la fotografia. La imat-
ge va ser presa a prop 
de la localitat d’Horgoš 
(Sèrbia) i  de Röszke 
(Hongria) la nit del 28 
d’agost de 2015. L’autor 
explica que la foto va ser 
presa només amb la l lum 
de la l luna, ja que es tro-

Ares Valdés
Coma i Punt bava acampant amb els 

refugiats. “Si uti l itzava 
el f laix, els descobriri-
en”, explica. Era tan re-
alista que els jurats no la 
podien passar per alt.
Lamentablement, la fo-
tografia de Richardson 
retrata una realitat. Com 
la majoria de les foto-
grafies presentades al 
World Press Photo, que 
descriuen el que passa al 
món. Trobem Ebola, im-
migrants intentant arri-
bar a les costes europe-
es, assassinats, pobresa, 
fam... Una imatge val més 
que mil paraules. Cadas-
cuna de les fotografies 
et deixa sense alè. Mires 
fixament els protagonis-

tes de les obres i és pos-
sible veure-hi més enllà. 
No sóc capaç d’entendre 
el sofriment d’alguna 
d’elles, però em faig una 
idea de la vida que els ha 
tocat viure. No vull veu-
re la imatge d’una nena 
de només 7 anys total-
ment calcinada després 
que caigués una bomba 
a prop de casa seva a 
(segon premi del World 
Press Photo 2015) o el 
cos sense vida d’un jove 
brutalment assassinat a 
Hondures (tercer premi 
de la categoria individu-
al de temes d’actualitat 
del World Press Photo 
2016). No vull aquest 
món.

 Una foto d’un 
refugiat siri
passant un nadó 
per la frontera 
guanya el WPP

 Hi trobem 
 Ebola, pobresa, 
assassinats,
immigrants,
fam...
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El Rubius es un gilipollas
Un servidor era hasta 
hace pocos meses 
lector impenitente 
del XL Semanal. Me 
parecía –sobre todo 
por el nivel de sus ar-
ticulistas- el mejor do-
minical de todos. Pero, 
de un tiempo a esta parte y 
aunque sigo fiel a mi cita sema-
nal con Arturo Pérez Reverte, 
Juan Manuel de Prada y Carlos 
Herrera; lleno también mis do-
mingos por la tarde con otro 
dominical –éste de El Mundo- 
que se llama Papel. Papel me 
gusta por muchas cosas y, en-
tre ellas, porque en sus pági-
nas escribe un tipo que se lla-
ma Quique Peinado y resumió 
en un excepcional artículo del 
7 de febrero el significado que 
la palabra triunfar tiene para 
los que nacimos entre el 70 
y el 80. Cómo él –que levan-
te la mano quien no lo haga, 
que tendremos un aparte- yo 
también creo que el éxito es 
poder tener una máquina re-
creativa en el salón y una neve-
ra de esas con dispensador de 
cubitos de hielo en la cocina. 
Podemos cambiar la máquina 
por un futbolín o un scalextric 
de siete pistas- y la nevera por 
alguna otra cosa igual de inútil 
y bizarra, pero da igual. Peina-
do lo clava: la esencia es eso 
y quien no lo entienda, peor 
para él porque su mundo no 
es el mío y a mí no me intere-
sa. Y el mío –por eso me gusta 
Papel- es el de los que nos lo 
pasamos bien leyendo esa re-
vista porque aún no tenemos 
40, escuchamos a Los Planetas 
y a Nacho Vegas y no teníamos 
más que –y eso en el mejor de 
los casos-  una vaga idea de 
quien era un tipo llamado elru-
bius que hace vídeos en You-
tube hasta que Pedro Simón le 
hizo allí una entrevista el otro 
día.
Un servidor, a Pedro Simón no 
lo tenía muy controlado pero 
el tipo –es del 71- es cualquier 
cosa menos un indocumenta-
do. Y eso se ve en su entrevista 

L. A. Pérez 
de la Pinta 
Pintan bastos

porque en ella hay esa volun-
tad de estilo –otros lo llamann 
estar encantado de haberse 
conocido uno mismo- que se 
le requiere a todo aquel que 
pretenda ganarse la vida en 
esto de juntar letras, imáge-
nes o sonidos para contar 
cosas. Con todo, al muchac-
ho de particular nombre –en 
realidad se llama Rubén- que 
la  hace posible parece no ha-
berle gustado nada y tanto es 
así que el chico grabó uno de 
sus vídeos poniendo verde al 
autor del texto y amenazando 
(Oh, Dios!!) con no conceder 
nunca más entrevistas. Pues 
bien, que no lo haga: ni falta 
que hace porque lo que nece-
sitábamos saber de él los lec-
tores de Papel ya lo sabemos y 
es simple: él, elrubius, es, pese 
a sus millones de seguidores 
y el dineral que pueda ganar, 
un gilipollas. Así, con todas las 
letras porque gilipollas es la 
persona necia o estúpida y el 
necio es aquel que, pudiendo 
o debiendo saber algo, no lo 
sabe. Y eso, el no saber debi-
endo hacerlo, es lo que mata 
a éste por otro lado y a priori 
–ahora ya no- simpático joven 
que tiene un problema capital: 
ni es lector habitual de prensa 
escrita ni tiene en su casa na-
die que le explique qué es una 
entrevista y para qué se hace.
De entrevistas, un servidor ha 
hecho muchas en la vida. Y, 
como en todo, he tenido acier-
tos y errores pero todas las he 
abordado siempre como creo 
humildemente lo ha hecho 
Pedro Simón con la del mozo 
que le pone verde en youtube. 
Una buena entrevista, y eso es 
lo que el tal Rubén no entien-

opinio@
7accents.cat

de, es resultado del adecuado 
balance de tres factores que 
son, a saber, la pericia del en-
trevistador, la capacidad del 
entrevistado para expresarse y 
la adecuación de lo que en la 
entrevista se cuenta a los inte-
reses de los lectores, oyentes 
o espectadores (y anunciantes) 
del medio en el que la entre-
vista se difunde. Me explico: 
Gaizka Mendieta no fue el 
mejor futbolista de su época 
pero, pese a ello, es un tipo 
interesante por otras cosas y, 
por tanto, la pieza periodísti-
ca resultante de una entrevis-
ta que pudiera realizarle José 
Luis Carazo en el diario Sport 
tendría un valor igual a cero en 
caso  de compararse con una 
entrevista que, por ejemplo, 
pudiera realizarle Gerard Mar-
tínez aquí en 7accents, donde 
a todos nuestros lectores –y 
seguro que a muchos de nues-
tros anunciantes, que no dejan 
de ser lectores también-, les 
interesaría, por ejemplo, saber 
por qué sale en una canción de 
Los Planetas. 
En este sentido, la entrevista 
de Pedro Simón es impeca-
ble: describe con un desapego 
rayano con la displicencia la 
vida de un tipo ajeno al públi-
co de la revista Papel pero del 
que los lectores de la publica-
ción tienen información frag-
mentaria que les genera cierta 
curiosidad no exenta de envi-

dia nada sana, porque se trata 
de un tipo más joven que el 
lector medio de la publicación 
y que gana dinero con una ac-
tividad aparentemente diverti-
da para los lectores de Papel 
como es grabar vídeos teórica-
mente graciosos. En el texto, y 
a partir de la hábil utilización 
de sus experiencias personales 
y las circunstancias del individu 
que la hace posible, Pedro no 
habla de elrubius: habla de co-
sas más importantes que pre-
ocupan e interesan a sus lec-
tores. Habla, por ejemplo, de 
hacerse mayor y darse cuenta 
de ello, de no entender por 
qué tu hijo no se ríe con Fae-
mino y Cansado y sí con cosas 
que tú no entiendes y de pre-
guntarte si de veras acertaste 
dedicándote a lo que te dedi-
cas para contestarte después 
tú mismo que sí y que, segu-
ramente y aunque a lo mejor 
no lo sea, es mejor que no te 
pidan autógrafos por la calle 
a tener que sobrevivir a base 
de pedir comida por internet o 
ser acosado por una horda de 
desagradables adolescentes 
en un aeropuerto. 
Por eso, en su entrevista –sí, 
su entrevista, porque las entre-
vistas son de quien las escribe 
y no del entrevistado- Pedro 
Simón lo borda. Pedro Simón 
no entrevista a elrubius para 
que elrubius esté contento: 
lo entrevista para que noso-

tros, sus lectores, lo estemos 
y, por eso, aborda al perso-
naje con esa actitud de en-
tomólogo que tenemos los 
periodistas a veces y que es 
la única que permite sacar de 
cada personaje aquello que 
pueda interesar a los lectores 
que tenga cada uno. En este 
caso, y como tantas veces, el 
entrevistado se encuentra no 
con el retrato ecuestre –los re-
tratos ecuestres se pagan, si es 
en prensa con publicidad- que 
esperaba si no con un dibujo 
de sí en el que no se recono-
ce por el simple hecho de que 
el único que se ve como uno 
cree ser es uno mismo. La vida 
es crecer y crecer. sí, es acep-
tar que, lamentablemente, no 
eres como tú crees si no como 
te ven los demás. Y quien cu-
enta cómo te ven los demás 
–o decide cómo han de verte, 
que también- suele ser casi si-
empre uno de esos tipos que 
se te acercan con un lápiz, una 
libreta y una grabadora en la 
que registran tus palabras para 
contar después con ellas lo 
que creen, piensan o les convi-
ene. Una vez, hace mucho ya, 
me mandaron a hacer una en-
trevista a alguien importante 
y, recuerdo, le dije a mí enton-
ces jefe que me daba miedo. 
De lo que me contestó, aún 
me acuerdo: “Mira, cuando 
estés delante de un tipo para 
entrevistarle, el que debe te-
ner miedo es él, porque aun-
que te contará lo que le dé la 
gana, tú explicarás lo que a ti 
te parezca. Y como sabes de 
qué manera hay que contar las 
cosas, la gente se lo creerá. El, 
cómo mucho, podrá mandar-
me a mí una carta o intentar 
escribir no sé qué en un blog, 
pero tú escribes cada día en un 
periódico y lo vas a seguir haci-
endo, en éste o en el que sea. 
Así que, que se asuste es él”. 
Y sí, es verdad. Y por eso, por 
no saber algo tan simple como 
eso, elrubius es un gilipollas y 
este mío es el mejor oficio del 
mundo.

http://www.finanzas.com/xl-semanal/
http://www.elmundo.es/papel.html
http://www.elmundo.es/papel/firmas/2016/02/07/56b33ab0268e3e77698b45cc.html
http://www.ebay.es/sch/Maquinas-recreativas-/3944/i.html
http://www.ebay.es/sch/Maquinas-recreativas-/3944/i.html
http://lleidaslot.com/wpe2.jpg
http://tiendas.mediamarkt.es/p/frigorifico-americano-siemens-ka62da71-inox-antihuellas-dispensador-agua-y-hielo-a-114782
https://www.youtube.com/user/elrubiusOMG
https://www.youtube.com/user/elrubiusOMG
http://www.elmundo.es/papel/todologia/2016/02/07/56b48121e2704e97208b456c.html
http://www.esferalibros.com/autor/pedro-simon/
http://www.elmundo.es/papel/todologia/2016/02/08/56b79a3646163f164c8b45e4.html
https://www.youtube.com/watch?v=IP8W59c6il4&feature=youtu.be
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaizka_Mendieta
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaizka_Mendieta
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaizka_Mendieta
http://www.7accents.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=KRrpJMajA5k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KRrpJMajA5k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KRrpJMajA5k&feature=youtu.be
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El 2014 es prohibien les setrilleres 
que poguessin reomplir-se en l’hos-
taleria. La llei obliga a servir l’oli en 
envasos tancats, etiquetats i amb 

un sistema que n’impedeixi la reu-
tilització. 
L’objectiu és millorar la imatge de 
l’oli d’oliva, concretament de les 
DO protegides, garantint l’autenti-
citat del producte.
Però feta la llei, feta la trampa, ja 
que aquesta no contempla els con-
diments (barreges de amb all, ro-
mer, llorer...), i són molts els restau-

radors que han vist en aquest buit 
legal una sortida fàcil: afegint-hi 
una branqueta aromàtica, l’oli es 
converteix en un condiment, així es 

pot usar la setrillera. Una pràctica 
legal però molt perillosa. 
Incloure aquests ingredients i bar-
rejar-los amb l’oli implica la modifi-
cació de les propietats del produc-
te: s’afegeixen microorganismes 
que poden alterar l’oli i causar into-
xicacions alimentàries. Com diuen 
les padrines, el remei pot resultar 
pitjor que la malaltia.

La mossadeta Laura Obea

La setrillera

Marc Retamero
Temps mort

Quatre gats
No hi ha manera. Ni una 
nova edició de la campanya 
“Forts a casa”, que permet 
retirar tres entrades per 
un preu bastant més asse-
quible que l’habitual, ni la 
visita d’un autèntic equipàs 
com el Villarreal B, líder in-
contestable de la categoria. 
Tampoc l’assolellat matí que 
vam poder gaudir a la capital 
del Segrià, ni tan sols la possi-
bilitat d’enganxar-se a la lluita 
per la primera posició en cas 
de victòria. Res de tot plegat 
va afavorir que millorés l’as-
sistència de públic al Camp 
d’Esports en el darrer partit. 
I no serà fàcil trobar d’aquí a 
finals de temporada un en-
contre amb més al•licients 
que l’anterior. És cert que el 
matx era televisat, un factor 
que malauradament sempre 
tira enrere els indecisos, i que 
l’horari matinal és indubtable 
que no és el preferit de gran 
part de la massa social. Tan-
mateix, no em semblen excu-
ses de prou pes per acceptar 
que contra el filial groguet hi 

cens. I precisament per assolir 
aquest objectiu és necessari 
que els jugadors sentin l’es-
calfor de l’afició només trepit-
jar la gespa. Davant del Villar-
real B vam ser més aviat pocs, 
sí, però he de reconèixer que 
la grada es va fer notar com 
feia temps que no ho veia, es-
pecialment les penyes del Gol 
Nord. No era per a menys, 
doncs els deixebles d’Ima-
nol Idiakez van completar 
una gran actuació, amb l’únic 
handicap d’una manca de gol 
que ja s’ha convertit en el mal 
endèmic de l’equip al llarg de 
la temporada, i van fer mèrits 
per endur-se com a mínim un 
empat enfront d’un rival que 
va demostrar amb escreix per-
què presideix la classificació. 
Els crits de “Lleida, Lleida” es 
van deixar sentir amb força en 
els últims minuts i els aplaudi-
ments del respectable tot just 
xiular l’àrbitre el final van fer 
justícia a l’esforç realitzat per 
l’equip sense premi. Si aques-
ta comunió entre planter i afi-
cionat es consolida, serà una 

notícia d’allò més bona, i és 
que fins ara gairebé s’havien 
escoltat més reprovacions i 
xiulets que ovacions i aplau-
diments. I en el meu parer el 
joc exhibit pel Lleida Esportiu 
en els partits de casa, llevat 
de comptades excepcions, ja 
el voldrien per a ells la gran 
majoria dels rivals. Sembla 
que s’admira més a fora que 
aquí el que està aconseguint 
el Lleida i la manera com ho 
està fent. Tant que fins i tot 
alguns dels pesos pesants 
del vestidor, com Molo, Raúl 
Fuster o el propi entrenador, 
han reconegut públicament 
que no es dóna prou valor al 
seu treball. Hi estic d’acord, 
doncs la Segona B, i el grup 3 
en particular, és una competi-
ció d’allò més dura i farrago-
sa en la qual cada punt val el 
seu pes en or. També és cert, 
però, que no serà fins a final 
de curs quan es repartiran les 
notes i es podrà parlar amb 
exactitud de l’èxit o el fracàs.
Tornant al tema que ens ocu-
pa, el d’omplir el Camp d’Es-

ports, agrairia als lectors (i 
crec que des del club també 
ho farien) una resposta a la 
pregunta que encapçala l’an-
terior paràgraf, si és que sou 
capaços de trobar-la. I és que 
aquesta sembla una batalla 
perduda. Regalar entrades a 
diversos col•lectius, més enllà 
d’algunes escoles en les quals 
ja es duu a terme aquesta ini-
ciativa, podria ser una possi-
ble opció. El Força Lleida fa 
anys que ho fa de manera més 
o menys indiscriminada i no li 
dóna mal resultat, tot i que 
també penso que, com dirien 
en castellà, pot ser pan para 
hoy y hambre para mañana. 
Probablement en el pròxim 
partit a casa dels blaus, que 
no serà fins el 13 de març, 
es registri la millor entrada 
de la campanya, però si això 
s’acaba produint serà perquè 
el rival de torn és el filial del 
FC Barcelona i ja sabem tots 
que el club blaugrana té mol-
ta tirada en les nostres terres. 
Altrament serem, novament, 
poc més que quatre gats.

fóssim els mil i escaig aficio-
nats de sempre. Quatre gats, 
vaja. Quatre gats que, això sí, 
són incondicionals.
Què caldria fer per aconse-
guir que el Camp d’Esports 
presentés un millor aspecte 
en els cinc partits que s’hi 
jugaran abans de tancar un 
curs més la paradeta? A tots 
ens agradaria que s’hi dispu-
tés algun matx més, i dels im-
portants, però per això caldrà 
accedir a la promoció d’as-
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Pacte anticorrupció, ja!
“Vivim en un país de pan-
dereta!”. Aquesta ex-
pressió és la que en els 
darrers dies més sona 
en el meu cap. És una 
llàstima, però aquesta 
és la sensació que tinc en 
veure que gairebé cada dia 
surt als informatius un nou cas 
de corrupció protagonitzada 
per la coneguda com la vella 
política. Però els seus riures 
encara són més escandalosos 
en saber que poca pena els hi 
caurà o, com en el cas de Rita 
Barberà, l’aforament que te-
nen com a membre del Senat 
(sí, aquella cambra que de poc 
o res serveix) o d’altres institu-
cions públiques els hi perme-

Òscar Buetas
Confeccionant-me

ten estar lliures. La trama Taula 
ha estat tot un escàndol tant a 
València com a la resta d’Espa-
nya i això no pot continuar així 
si volem ser algú a la Unió Eu-
ropea i no la rialla com a país 
de corruptes.
Fa molt que ha plogut des 
de les eleccions del 20-D i 
els partits estan immersos en 
nombroses negociacions. Les 
que més força ha pres és la 
de de PSOE i Ciutadans (C’s). 
La supressió d’aforaments, la 
despolitització de la justícia i 
limitar els càrrecs a un màxim 
de 8 anys ha de ser clau si es 
vol sortir d’aquesta situació tan 
esperpèntica. Si la classe polí-
tica vol guanyar credibilitat ha 

d’anar un pas més enllà, dei-
xant endarrere velles formes 
de fer política on acabaven a 
les poltrones veient passant els 
anys sense gaire més preocu-
pació que veure si podien sig-
nar quelcom que els beneficiï.
Els canvis s’ha de materialit-
zar, no quedar-se únicament 
en promeses. És d’obligació 
acabar amb la corrupció amb 
un pacte que afecti a diferents 
àmbits i que lluiti de manera 
seria. Aquest país ni cap de les 
seves comunitats autònomes 
es pot permetre el luxe de més 
casos de corrupció. Per tant, 
un pacte anticorrupció s’ha de 
posar en marxa al més aviat 
possible.

opinio@
7accents.cat

byBalasch

 La poca pena 
que els  hi caurà 
els fa treure uns 
somriures 
escandalosos

 Per guanyar 
credibilitat cal 
deixar enrere 
velles formes de 
fer política
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Heroisolímpics
El campió que 
defugia la fama

Eric 
Heiden

 ANTONIO MEGÍAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Tour de França de 1986 va 
ser èpic. A les muntanyes piri-
nenques i alpines es va viure el 
paradigma del clàssic proble-
ma de tenir dos galls al mateix 
corral. Bernard Hinault, el vell 
i gran ‘Teixó’, amb cinc Tours 
al seu palmarès, i Greg Le-
Mond, el jovenet que buscava 
les seves primeres victòries, 
compartien equip, la Vie Clai-
re, i els dos anaven a totes. El 
punt culminant, l’etapa que 
va passar a la història, va ser 
la divuitena, amb final a l’Al-
pe d’Huez; Hinault i LeMond, 
en una exhibició amb pocs 
precedents, van creuar junts 
la línia de meta amb més de 
cinc minuts sobre el tercer, el 
que li donava el triomf virtual 
a la general a l’americà i preci-
pitava la retirada del francès. 
Encara es discuteix si el gest 
d’unir les seves mans en arri-
bar va ser sincer o hipòcrita.
Però en aquella infernal eta-
pa de la ronda francesa va 
haver-hi, a més, dos abando-
naments il·lustres. Un d’ells 
va ser el de ‘Perico’ Delgado, 
que era cinquè quan va rebre 
la notícia de la mort de la seva 
mare. L’altre, a causa d’una 
forta caiguda en el des-
cens del temible Ga-
libier, va ser el d’un 
ciclista anònim que, 
no obstant això, i 
encara que pocs 
ho sabien, era una 
llegenda d’un altre 
esport que estava 
gairebé a les antí-
podes del ciclisme, un 
home que era i segueix 
sent encara el millor pati-

nador de velocitat sobre gel 
de la història. 
Eric Heiden, nascut el 1958 a 
Madison, Wisconsin, va ser un 
esportista exemplar i apassio-
nat, un personatge peculiar i 
molt allunyat dels cànons es-
perats d’un heroi olímpic; te-
nia idees pròpies i no dubtava 
a manifestar-les. El nivell as-
solit en el patinatge sobre gel 
pot resumir-se en una dada. 
Manté el rècord, compartit 
amb Michael Phelps des de 
2008, de ser l’únic atleta en 
guanyar cinc medalles d’or 
individuals en uns Jocs Olím-
pics, en el seu cas a Lake Pla-
cid el 1980.
Eric va néixer en una família 
sense problemes econòmics 
i amant dels esports i la seva 
ciutat natal, que patia un cli-
ma molt fred, el va empènyer 
cap al patinatge de velocitat, 
encara que també tenia po-
tencial en l’hoquei sobre gel. 
El seu físic era portentós i ho 
va tenir clar des de molt avi-
at, fins al punt que als 14 anys 
ja dedicava diverses hores al 
dia a entrenar-se. Amb 16 va 
ser convocat per la selecció 
nord-americana per a una gira 
europea de tres mesos i als 
1 7 va participar 

als Jocs 

d’Innsbruck’76, on va ser setè 
als 1.500 metres i 19è als 
5.000. La seva precocitat no 
s’havia vist mai i un any més 
tard va arrencar la seva llegen-
da. Durant tres anys seguits 
va guanyar el Mundial i ja era 
una celebritat al món del pa-
tinatge, això sí, molt més en 
països com Holanda o Noru-
ega que als Estats Units, on 
amb prou feines era conegut. 
Mentrestant, iniciava 
els seus estudis 
de medicina a 
la Universitat 
de Wiscon-
sin.
Així doncs, 
als Jocs de 
1980, que se 
c e l e b r a r i e n 
a Lake Placid, 
Nova York, Heiden 
era un dels màxims favo-
rits; a més, va tenir l’honor de 
pronunciar el jurament olímpic 
en nom de tots els esportis-
tes. La competició de patinat-
ge en una cita olímpica consta 
de cinc proves, des dels 500 
fins als 10.000 metres. Ningú 
en tota la historia ni tan sols 
s’havia plantejat mai la possi-
bilitat de participar en totes. 
Eric no només va afrontar el 
titànic repte sinó que va sortir 
triomfador. Començà amb els 
500 metres, on va derrotar el 
soviètic Kulikov a la final. Va 
continuar amb els 5.000 i els 
1.000 metres, on va tornar a 
guanyar amb una superioritat 
insultant. La seva tècnica i el 
seu poder al tren inferior era 
inabastable, així que no va 
passar res diferent als 1.500, 
malgrat ser a un pas de caure, 
ni als 10.000, on va guanyar 
amb 8 segons sobre la plata. 
Les cinc medalles daurades el 

Va guanyar 
cinc ors en 

uns Jocs 
Olímpics

van fer l’indiscu-
tible rei dels Jocs, 

però això era precisa-
ment el que no volia. Des 

de sempre havia fugit dels 
focus i va ironitzar sobre la 
poca utilitat de les medalles. 
Per si no fos poc, va anunciar 
per sorpresa que es retirava. 
“Potser si tot s’hagués man-
tingut igual i pogués continu-
ar ocult en un esport ocult, 
seguiria patinant. M’agradava 
molt més quan no era ningú”. 
Tanta coherència als 21 anys 
deixa bocabadat. I així va fer 
un canvi radical.
Va apostar pel ciclisme, un 
esport minoritari als Estats 
Units, però no li va donar 
temps a classificar-se per a 
Moscou’80. Sí, els yankees 
no van anar-hi però Heiden 
va dir que si s’hagués classi-
ficat hauria desafiat el boicot 
del president Jimmy Carter. 
“Política i esport no es bar-
regen”. Sobre les dues rodes 
va trobar l’anonimat que bus-
cava, per l’escàs seguiment al 

seu país i també perquè allà 
no destacava tant. Així i tot, 
quan el 1985 va disputar-se 
el primer campionat d’Estats 
Units de ciclisme en carrete-
ra, el guanyador va ser Eric 
Heiden i aquell mateix any va 
participar, acabant-lo, el Giro 
d’Itàlia. El 1986 va córrer el 
Tour de França, en el qual va 
formar part del 7-Eleven, un 
dels primers equips professi-
onals nord-americans. Ja sa-
bem que va aguantar fins que 
la caiguda al descens del Gali-
bier el va dur cap a l’hospital.
Va retirar-se poc després i va 
continuar els seus estudis fins 
a ser cirurgià ortopèdic i no li 
mancà treball. A més de tenir 
una clínica a Utah especialitza-
da en esportistes, ha estat el 
metge dels Sacramento Kings 
de l’NBA, de l’equip olímpic 
de patinatge d’Estats Units a 
Sochi 2014 o, actualment, de 
l’equip BMC de ciclisme. Un 
gegant que continua donant 
el millor que té sense voler 
aparèixer en escena.
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Però com dimonis van fer 
aquella pel·lícula? Part 4: 
‘The Revenant’ d’Iñárritu
A la vora de la hipotèrmia i menjant fetge cru de bisó

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Quan falten dos dies per a 
la gala dels Oscar, he volgut 
centrar avui la meva atenció 
en una de les pel·lícules que 
més donarà que parlar en la 
88a edició dels premis dau-
rats. Ni més ni menys que 12 
és el número d’estatuetes a 
les quals aspira The Revenant, 
l’última pel·lícula d’Alejandro 
González Iñárritu, nomina-
cions entre les quals s’inclo-
uen alguns dels més anhelats 
guardons com el de Millor 
Pel·lícula, Millor Actor, Millor 
Director i Millor Fotografia.
Si bé el film acaba d’estre-
nar-se, la projecció del mateix 
portava ja en marxa des de 
2001, any en què es publi-
cava la novel·la de Michael 
Punke sobre la qual es basa 
la pel·lícula i que, a més, 
apareix amb el mateix nom. 
Chan-wook Park (Oldboy), 
John Hillcoat (The Road) i 
Jean-François Richet (Assault 
on Precinct 13) són només 
alguns dels noms que van 
sonar abans que el de Iñárri-
tu per dirigir la pel·lícula. No 
obstant això, tots van acabar 
declinant l’oferta per la difi-
cultat que la realització del 
projecte comportava. L’any 
2011, el director mexicà signa 
per fi l’acord amb els estudis 
per donar el tret d’inic la fase 
de preproducció, procés que 
acaba durant tres anys, quan 

Imatges promocionals 
de ‘The Revenant’, diri-
gida per Alejandro Iñá-
rittu i protagonitzada 
per Leonardo Dicaprio i 
Tom Hardy.

La fotografia 
del film està 

composta
totalment per 
llum natural

en ple 2014 es comença el ro-
datge.
Leonardo Dicaprio realitza la 
interpretació més complicada 
de la seva carrera donant vida 
a Hugh Glass, un estafador 
del segle XIX que va sobreviu-
re a l’atac d’un ós malgrat ser 
donat per mort i abandonat 
pels seus companys. Un pa-
per que va obligar-lo a man-
tenir la seva frondosa barba 
durant un any i mig, a sub-
mergir-se en rius congelats, a 
dormir a l’interior de cadàvers 
d’animals o fins i tot a men-
jar fetge cru de bisó, malgrat 
ser vegetarià. “Va ser una re-
acció instintiva. La pitjor part 
és la membrana del voltant. 
És com un globus. Quan ho 
mossegues, explota a la teva 
boca”.
L’actor de Titanic no és 
l’únic que va haver de fer 
sacrificis; i és que el seu 
company de rodatge Tom 

Hardy, que interpreta a Fitz-
gerald, va haver d’abandonar 
la cinta Suicide Squad, en la 

qual anava a interpretar el 
paper de Rick Flag -que ara  
duu a terme Joel Kinnaman- 
a causa d’un retard de tres 
mesos en el rodatge de The 
Revenant.
No podem passar per alt l’in-
creïble i sòrdid entorn en què 
s’emplaça el film. La zona de 

Calgary (Canadà), Montana 
(EE.UU.) i El Fin del Mundo, a 
Argentina, van ser testimonis 
d’un dur any de rodatge en el 
qual el 93% de les seqüències 
van ser rodades en exteriors, 
amb llum natural i en molts 
casos en pla seqüencia. Una 
autèntica peripècia fruit d’ 

Emmanuel Lubezki, un dels 
millors directors de fotografia 
en l’actualitat.
L’hivern en aquesta zona de 
Canadà és molt dur i els dies 
molt curts. Així, les jornades 
de rodatge quedaven reduï-
des a únicament dues hores, 
per aprofitar les millors condi-
cions de llum possibles. Això 
requeria una enorme i deta-
llada planificació dels assajos 
per part de l’equip. De fet, 
únicament en la preparació 
d’una de les primeres esce-
nes del film es va invertir un 
mes complet. L’obstinació pel 
realisme i la cruesa era tal que 
fins i tot es va arribar a crear 
un diluvi real per una de les 
escenes, llançant explosius 
des d’un avió sobre les mun-
tanyes d’Alberta, al Canadà. 
Una decisió certament agosa-
rada, ja que només es podia 
fer una toma.

realitzadorDani MartínezOPiNiÓ
A qui li pugui interessar
A qui li pugui interessar. La sala de ci-
nema Phenomena va arribar per pri-
mera vegada a la meva vida a mitjans 
de 2015, coincidint en el temps amb 
l’estrena de Mad Max: Fury Road. Des 
de llavors i descartant qualsevol altra 
possibilitat, tant els meus amics com 
meva, ja no som capaços de concebre 
una gran estrena en una sala que no si-
gui aquesta. Havent conclòs amb èxit 
el visionat d’aquest primer i grandiós 
film, no hem dubtat en tornar a repe-
tir amb enormes ganes amb uns altres. 

Veure The Heightful Eight en un gloriós 
70 mm. (cal destacar que Phenomena 
és l’única sala del nostre país en la qual 
l’últim film de Tarantino ha pogut gau-
dir-se en el seu negatiu original), The 
Revenant o The Shining.
Per tot l’esmentat anteriorment, no 
puc fer altra cosa que recomanar l’elec-
ció d’aquesta sala per gaudir del millor 
cinema actual, així com dels grans clàs-
sics. Quedo a la seva disposició en cas 
que requereixin més informació.
Atentament, Dani Martínez
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La nominada a diversos premis Oscar, 
‘Room’, arriba per fi a la nostra cartellera

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Des d’Irlanda ens arriba una 
de les joies més prometedo-
res dels Oscar que ens ocu-
pen aquest any, estant no-
minada a quatre estatuetes. 
Film 4 uneix forces amb Irish 
Film Board i Element Pictu-
res per portar-nos Room, un 
film de tall independent que 
gira entorn a Jack, un nen 
de cinc anys que viu segres-
tat en una habitació al costat 
de la seva mare. Per a Jack, 

aquesta habitació és el seu 
món i la seva llar, mentre que 
per a la seva mare només és 
un cub en el qual porta set 
anys tancada.
Basat en la novel·la homò-
nima d’Emma Donoghue, 
Room compte en el seu re-
partiment amb un increïble, 
encara que poc apreciat per 
l’Acadèmia, Jacob Tremblay 
en el paper de Jack; així com 
a Brie Larson, que interpre-
ta a la mare del nen. Lenny 
Abrahamson dirigeix un film 
que ens regala una nova vi-
sió del mite de la caverna.

Imatge promocional de ‘Room’, la nova 
pel·lícula de Lenny Abrahamson.

La nova pel·lícula d’Edgar 
Wright ja té títol i repartiment

Edgar Wright, director responsable de pel·lícules com ‘Shaun of the Dead’, 
‘Scott Pilgrim vs. The World’ o ‘The World’s end’.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA
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Encara que ja s’havia gua-
nyat certa fama com a gui-
onista a la fi dels 90 en di-
versos xous de la televisió 
britànica, no va ser fins a l’es-
trena de Shaun of the Dead, 
la seva òpera prima, quan la 
seva carrera va començar a 
enlairar-se de manera vertigi-
nosa. Diversos anys després 
i amb quatre pel·lícules sota 
el braç, Edgar Wright torna 
a la gran pantalla amb Baby 
Driver. Poc sabem del seu ar-
gument, tret que es tractarà 
d’un drama criminal. El que 
significaria un canvi important 
en el registre del director, ja 
que si per alguna cosa es ca-

racteritza és pel seu enorme 
talent per fer comèdia visual, 
tal com ha anat demostrant 
fins al moment amb la trilogia 
que comparteix amb Simon 
Pegg i Nick Frost, així com 
l’adaptació del còmic Scott 
Pilgrim vs. the World.
En Baby Drive, Wright narrarà 

la vida d’un jove i talentós de-
linqüent conegut com Baby 
(Ansel Egort). Aquest serà re-
clutat per un gànster anome-
nat Doc, a qui donarà vida 
Kevin Spacey, i es veurà 
introduït a poc a poc en un 
ambient asfixiant i perillós 
que acabarà comprometent 

la seva vida, el seu amor per 
Deborah (Lily James) i la seva 
llibertat. A més dels actors ja 
esmentats, Jon Hamm i Jon 
Bernthal també formaran part 
del repartiment d’aquesta 
nova pel·lícula fruit de l’adap-
tació d’un guió que el propi 
Wright s’ha encarregat d’es-
criure i que s’encarrega de 
produir Working Title. El film 
ja ha començat a rodar-se a 
Atlanta i encara no es coneix 
la data de l’estrena.
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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%3DE_Ci-pAL4eE
http://www.imdb.com/name/nm5016878
http://www.imdb.com/name/nm0488953
http://www.imdb.com/name/nm1049433
http://www.imdb.com/name/nm1049433
https://www.youtube.com/watch?v=3VnmT2SQIGo
http://www.7accents.cat
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLIfcaZ4pC-4
http://www.imdb.com/title/tt3890160
http://www.imdb.com/title/tt3890160
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dr4JMOTz46xc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dr4JMOTz46xc
http://www.imdb.com/name/nm5052065
http://www.imdb.com/name/nm0000228
http://www.imdb.com/name/nm4141252
http://www.imdb.com/name/nm0358316
http://www.imdb.com/name/nm1256532
http://www.imdb.com/name/nm1256532
http://www.vinicia.es


“Els establiments 
podrien ser 

sancionats amb 
600.000 € en cas que 

es produís una 
intoxicació”

Laura Obea
al contraatac

“Els restaurants tenen 
l’obligació d’informar
dels aliments que 
provoquen al·lèrgies”

Laura Obea i Molina és en-
ginyera agrònoma especialit-
zada en Indústries Agràries i 
Alimentàries. Col·labora des 
de l’any 2000 amb la Fun-
dació Verge Blanca i és la 
Cap d’Estudis de l’Escola de 
l’Esplai de Lleida. Fa pocs 
mesos va decidir iniciar una 
nova etapa a la seva vida i 
creà SafeMeal, una assessoria 
alimentària per a restaurants, 
hostaleria en general i peti-
tes indústries. Afronta aquest 
repte amb moltes ganes i 
avui ens explica en què con-
sisteix aquest projecte que 
té entre mans, mai millor dit. 
Ens rep amb una taula plena 
d’aliments que ens fan venir 
gana. 

Exactament, d’on surt la 
idea de crear SafeMeal?

L’any 2015, amb l’aprovació 
del Reial Decret 126/2015, els 
restaurants es van haver de 
posar en marxa per l’obligació 
d’informar sobre els aliments 
que provoquen al•lèrgies i in-
toleràncies alimentàries dels 
seus plats i receptes. I això 
no és gens fàcil! Uns familiars 
que tenen un restaurant em 
van demanar ajuda per fer-ho  
i a partir d’aquí vaig creure 
que aquesta podia ser una 
bona sortida professional en 
aquest sector.  

Hi ha una classificació es-
pecífica dels aliments que 
provoquen al•lèrgies i into-
leràncies?

Sí. S’hi troben els cereals amb 
gluten, els crustacis, els ous, 
el peix, els cacauets, la soja, 
els làctics, l’api, la mostassa, 
el sèsam, els sulfits i el diòxid 
se sofre, els tramussos, els 
mol•luscs i els seusderivats 
(amb alguna excepció).  

I la legislació què diu exac-
tament?

Segons la legislació cal in-
formar als clients dels ingre-
dients dels seus plats i recep-
tes que contenen algun dels 
al•lèrgens i d’aquelles incor-
poracions “no intenciona-
des” que es puguin produir. 
Per exemple: si fregim en un 
oli un producte a base de 
peix, incorporarem proteïna 
d’aquest animal a qualsevol 

producte que fregim poste-
riorment i això també cal con-
templar-ho. 

Explica’ns una mica –o molt!- 
quins serveis ofereixes?

Som una assessoria alimen-
tària que té l’objectiu de do-
nar eines als restaurants, bars, 
cafeteries, petit comerç i pe-
tita indústria per a què siguin 
capaços de millorar qualita-
tivament els seus productes. 

Ens diferenciem en què els 
formem fins que sóc capaços 
d’establir ells mateixos els 
seus propis sistemes de con-
trol i gestió, estan al seu cos-
tat durant tot el procés i, un 
cop hem acabat, assessorant-
los en dubtes i consultes que 
puguin sorgir. 

I com ho dueu a terme?

A partir d’un diagnòstic de-
tectem les necessitats de 

cada establiment per oferir 
un servei personalitzat basat 
en la formació, la detecció 
d’al•lèrgens a les cartes (es-
tablint sistemes de comuni-
cació amb proveïdors i elabo-
rant cartes amb la informació 
sobre al•lèrgens segons la 
normativa vigent), la gestió 
integral d’al•lèrgens a la cui-
na i en alguns casos implan-
tant sistemes de qualitat (ba-
sats en els anàlisis de perills i 
punts de control crític). 

També intenteu assessorar a 
particulars? 

Sí! Assessorem també per-
sones que pateixen alguna 
al•lèrgia o intolerància ali-
mentària per a què sàpiguen 
com ho han de fer a casa. 

Actualment, els establi-
ments estan complint amb 
la normativa?

Pocs estan duent a terme 
aquesta pràctica que per llei 
és obligatòria. En el pitjor 
dels casos –considerant que 
la presència d’un al•lergen no 
declarat en un aliment cau-
sés una intoxicació- es podria 
sancionar a l’establiment amb 
multes que poden anar des 
dels 5.000 fins als 600.000 €, 
a més de possibles responsa-
bilitats penals.

SafeMeal fa poc temps que 
està a Guia Segrià, quina va-
loració en fas? 

Molt bona, crec és un bon re-
curs publicitari per a les em-
preses que es volen anunciar 
i oferir els seus serveis. Crec 
que en aquests moments en-
cara és poc coneguda pels 
particulars però estic total-
ment segura que a la llarga 
és pot convertir en una eina 
imprescindible de consulta.

JOAN ROSINACH

“SafeMeal té 
l’objectiu de 

millorar  la qualitat
dels productes que 

ofereix la 
restauració” 
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