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editorial
Suspès
No són els professors els que 
aproven o suspenen, sinó els 
mateixos alumnes, als quals la 
vida els donarà la lliçó que dicta-
rà la seva qualificació final. De la 
mateixa manera que no són els 
votants els que l’espifien, ho fan 
els polítics en optar per no com-
plir les promeses que llencen a la 
babalà durant la campanya elec-
toral. L’ensenyament va donar 

molt joc en aquest sentit, tant 
que Junts pel Sí es va compro-
metre a no afavorir l’educació 
concertada en detriment de la 
pública, més encara en un marc 
pressupostari destinat a aques-
ta partida sota mínims. Per això, 
sorprèn que es tanquin classes 
de determinats col·legis situats 
en barris de la ciutat de Lleida 
i, alhora, s’obri una nova línia en 

una escola com l’Arabell, con-
certada, vinculada a l’Opus Dei 
i que segrega el seu alumnat en-
tre nens i nenes. Si els professors 
d’història s’inventessin els fets 
passats, els alumnes suspendri-
en, però no per culpa seva, ja 
que haurien estat enganyats per 
aquells que han d’assegurar la 
seva educació. Si els polítics ens 
menteixen, no ens podem acu-

sar a nosaltres mateixos per ha-
ver confiat en qui ha d’assegurar 
el nostre benestar. Per sort, nos-
altres no som els alumnes ni ells, 
els professors. Afortunadament 
per a nosaltres, aviat tindrem 
l’oportunitat de tornar-los a po-
sar nota. Malauradament per a 
ells, el primer trimestre ja l’han 
suspès. I en aquest cas no hi ha 
recuperació al setembre...

l’Accent Gràfic Jo, dona
Lupe Ribot
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redaccio@7accents.cat
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A les ciutats hi ha senyals i als
senyals s’hi troben imatges i textos 
per advertir de coses o guiar la gent. 
Però ara a Lleida són també objecte 
de discussió. De discussió política

Autoafirmació 
o informació?

 L. Á. PÉREZ 
DE LA PINTA
 LLEIDA

www.7accents.cat

Com per tantes d’altres qües-
tions, pels senyals hi ha una 
disciplina que els estudia. Es 
tracta de la senyalística i no 
és una ciència sinó un conjunt 
de tècniques i elements dels 
quals en té cura la semiòtica 
-si, allò que va desenvolupar 
Umberto Eco- que permet, 
entre d’altres coses,  mesurar 
i optimitzar l’eficàcia dels se-
nyals en funció de la seva ca-
pacitat per fer identificables 
per al major nombre d’usuaris 
els serveis que aquests puguin 
requerir en un entorn definit. 
De senyalística hi ha llibres, 
articles i tractats i en 
ells s’expliquen 
com cal actuar 
perquè un 
senyal si-
gui eficaç. 
I ser efi-
caç és la 
capacitat 
que algu-
na cosa –el 
que sigui- té 
de generar un 

efecte. Els senyals, se supo-
sa, són per guiar o advertir a 
la gent però a Lleida sembla 
que hi ha gent que conside-
ra que els senyals serveixen 
per a altres coses. Per això 
són ara i a Lleida objecte de 
discussió. De la discussió que 
fonamenta aquest reportatge

I en la discussió que ens ocu-
pa, com a totes les discussi-
ons, hi ha opinions enfronta-
des. D’un costat estan els qui 
–com ara els grups municipals 
de CiU, CUP i ERC- conside-
ren que la senyalització urba-
na ha d’estar exclusivament 
en català i, de l’altre, els qui 
(PSC, C’s i PP) la prefereixen 
en dos idiomes -almenys- i 
plantegen que un sigui el cas-
tellà. Pels qui només la volen 

en català, la instal·lació 
de senyalització bi-

lingüe a Lleida 
és “un incom-

pliment del 
Reglament 
d’Usos Lin-
güístics de 
la Paeria” 

i “un inici” 
de la “im-

plantació del 
bilingüisme” -per 

ells el bilingüisme sembla ser 
negatiu- que s’efectua “de 
manera discreta per evitar la 
confrontació amb partits polí-
tics i ciutadans”. És la postura 
d’uns grups polítics que argu-
menten també que la modifi-
cació del reglament citat hau-
ria de “realitzar-se en el Ple”, 
comparen –cas de CDC- a Ros 
amb Felip V, neguen com ara 
ERC en articles l’existència de 
conflictes lingüístics a Lleida 
i igualen la defensa del bilin-
güisme amb la “postergació 
del català”. 

Per a ells, també, la senyalit-
zació bilingüe és un “malbara-
tament de recursos” perquè –
en la seva opinió- “no serveix 
de res retolar en dos idiomes 
a una ciutat dins la qual el 
15% de la població parla llen-
gües diferents al català i el 
castellà”. Tot i això, cap dels 
tres grups recorda un fet im-
portant: el reglament vigent 
sobre la matèria és de 1997 
i, amb posterioritat a aquest, 
s’han aprovat altres normes 
de rang superior que invali-
den alguns dels seus punts. 
De fet, i després que els tres 
grups citats organitzessin un 
particular happening vinculat 

Els senyals 
són per guiar 
o advertir a la 
gent. També a 

Lleida

A Lleida s’estan instal·lant
senyals bilíngües.

Foto:  L. Á. Pérez de la Pinta

a l’assumpte a finals de febrer 
i anunciessin la seva voluntat 
de, fins i tot, demanar empara 
a la Direcció de Política Lingü-
ística, el regidor d’Urbanisme 
Félix Larrosa els va aconsellar 
que fessin un esforç per “as-
sessorar-se millor” en relació 
a la normativa vigent. En tot 
cas, l’evident és que el Regla-
ment d’Ús del Català aprovat 
per la Paeria en 1997 esta-
bleix en el seu article 14 que 
la retolació pública “de qual-
sevol tipus” serà “únicament” 
en català i que la Llei sobre 
Tràfic, Circulació de Vehicles 
a Motor i Seguretat Vial vi-
gent des de 2015 diu al seu 
article 56 una altra cosa, en 
concret que, “com a mínim” 
es retoli en castellà. Un regla-
ment municipal, val a dir, mai 
no pot entrar en contradicció 
amb una norma de rang su-
perior però, sigui com sigui, 
ells tiren mà de la denomina-
da Plataforma per la Llengua 
per pressionar a l’Ajuntament 
i intentar que el consistori no 
acati una llei que consideren 
aliena a ells. Aquesta Platafor-
ma va presentar ja a l’octubre 
una moció –que no va pros-
perar- en la qual s’exigia man-
tenir el caràcter preferencial 

que per al català 
fixa el reglament 
de 1997. Entorn 
de tot això gra-
vita una qüestió: 
l’acord subscrit a 
principis de man-
dat per C’s i PSC 
segons el qual 
haurà de modifi-
car-se la normati-
va que regula els 
usos lingüístics a 
la Paeria perquè 
castellà i català 
estiguin en igual-
tat de condicions. 
Aquest pacte ha 
estat molt criti-
cat -l’anomenen 
Pacte de la Ver-
gonya- per les 
formacions nacio-
nalistes/indepen-
dentistes lleidata-
nes, les quals han 
impulsat/recolzat 
diferents accions 
en contra. La més 
sonada va ser la 
convocada el juliol 
per ANC i Òmni-
um.
Però com tot va 
per barris, des de 
C’s consideren 

http://www.7accents.cat
http://www.tonipostius.cat/postius-portarem-ros-davant-la-direccio-general-de-politica-linguistica-per-vulnerar-lobli
http://www.tonipostius.cat/postius-portarem-ros-davant-la-direccio-general-de-politica-linguistica-per-vulnerar-lobli
http://www.7accents.cat/noticia/5087/el-bilinguisme-com-a-excusa
https://www.paeria.es/cat/ajuntament/ordenances_reglaments.asp?Detall=True&IdOrdenanca=104&Dia=-1&Mes=-1&Any=-1&IdDepartament=-1&IdMateria=-1&TextCerca=&Pagina=5
https://www.paeria.es/cat/ajuntament/ordenances_reglaments.asp?Detall=True&IdOrdenanca=104&Dia=-1&Mes=-1&Any=-1&IdDepartament=-1&IdMateria=-1&TextCerca=&Pagina=5
http://www.7accents.cat/noticia/4979/denuncien-que-la-paeria-incompleix-el-reglament-del-catala-en-la-retolacio-bilingue-a-la-c
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/normativa-legislacion/ley-trafico/normas-basicas/doc/RDL-6_2015.-TR-LSV.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/normativa-legislacion/ley-trafico/normas-basicas/doc/RDL-6_2015.-TR-LSV.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/normativa-legislacion/ley-trafico/normas-basicas/doc/RDL-6_2015.-TR-LSV.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/normativa-legislacion/ley-trafico/normas-basicas/doc/RDL-6_2015.-TR-LSV.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/normativa-legislacion/ley-trafico/normas-basicas/doc/RDL-6_2015.-TR-LSV.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/
http://www.7accents.cat/noticia/3906/erc-ciu-comu-de-lleida-i-cup-expliciten-el-seu-refus-frontal-a-un-ajuntament-bilingue
http://www.7accents.cat/noticia/3073/el-pacte-entre-psc-i-ciutadans-i-lus-del-catala-a-la-paeria-centren-les-critiques-de-lopos
http://www.7accents.cat/noticia/3080/lanc-i-omnium-es-mobilitzaran-contra-angel-ros
http://www.7accents.cat/noticia/3080/lanc-i-omnium-es-mobilitzaran-contra-angel-ros
http://www.7accents.cat/noticia/3080/lanc-i-omnium-es-mobilitzaran-contra-angel-ros
http://www.7accents.cat/noticia/3080/lanc-i-omnium-es-mobilitzaran-contra-angel-ros
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Què en 
penseu de 
la doble
senyalització?

Juanjo 
Garcia

Estic d’acord en què 
estigui en caste-
llà també. Tot i així, 
perquè ho pogues-
sin entendre bé tots 
els nouvinguts seria 
necessari incloure-hi 
idiomes com el ro-
manès, el rus i l’àrab. 
Llavors sí que em 
semblaria perfecte 
perquè d’aquesta 
manera també es po-
drien guanyar millor 
la vida els que fan la 
retolació.

65 ANYS

Jubilat

Maria Lluïsa 
Sánchez

No em sembla mala-
ment que es faci amb 
les dues llengües. Així 
donem la visió de que 
aquí a Catalunya tant 
podem parlar cata-
là com castellà i, per 
tant, tot el que fa re-
ferència a qüestions 
de senyalització, tam-
bé està bé que es tro-
bi en castellà.

19 ANYS

Estudiant de Dret 

ERC, CUP i 
CiU volen a 

Lleida senyals 
només en 

català

que darrere una postura que, 
segons els seus defensors, no-
més pretén “afavorir la llen-
gua minoritzada”, s’amaga 
“una gens vetllada voluntat 
d’expulsar el castellà de l’es-
pai públic”. Així ho indica al-
menys Ángeles Ribes, la por-
taveu de C’s a la Paeria: “aquí 
hi ha dues llengües oficials i, 
per això, tots els reglaments 
d’usos lingüístics que fixaven 
algun tipus de preferència per 
una de les dues llengües ofi-
cials decauen al moment en 
què algú els recorre. Jo no sé, 
però de vegades tinc la im-
pressió de que l’objectiu final 
de determinades persones és 
eradicar tot allò que no en-
tra en la seva particular idea 
de paradís. Nosaltres només 
volem igualtat per a les dues 
llengües i en la qüestió de la 
senyalització urbana a molts 
se’ls està anant la mà. Hi ha 
un cert tuf a totalitarisme en 
tot això”, apunta. 
Mentrestant, des del Partit 
Popular consideren que la 
polèmica forma part de la 
“dèria independentista” que 
marca el procedir d’ERC, CUP 
i CDC. Una dèria, malgrat tot, 
gens exempta de contradic-
cions: “ara qüestionen el bi-
lingüisme, però la veritat és 
que durant l’última campanya 
electoral cap dels tres partits 
que ara volen la senyalitza-
ció urbana exclusivament en 
català tenia problemes per 
emprar el castellà a l’hora de 
demanar el vot. Si el castellà 
és bo per a una cosa, imagi-
no que també ha de ser-ho 
per a la resta. De totes ma-
neres, nosaltres no admetem 
lliçons, perquè en el seu mo-
ment plantegem que la se-
nyalització turística de Lleida 
inclogués el castellà, el català 
i l’anglès. Jo no veig on rau 
el problema. De fet, en mo-
numents com el Castell de 
Miravet –que és un símbol 
del nacionalisme, perquè allí 
es va presentar l’Estatut de 
2006- tota la informació està 
en castellà, català i anglès i 
no passa res. A veure si al fi-
nal anem per acabar perdent 
oportunitats en matèria turís-
tica per determinats capricis 
d’alguns”, explica en Joan 
Vilella, portaveu del PP a la 
Paeria.

En el si del PSC 
s’escuden en 
la normati-
va perquè 
no sembli 
ni una cosa 
ni l’altra, i 
a r g u m e n -
ten que l’ús 
del català “no 
exper imentarà 
cap retrocés” i que 
des de l’Ajuntament “es 
treballa amb el màxim res-
pecte als tres idiomes ofici-
als de Catalunya, que són el 
castellà, l’aranès i el català”. 
Els senyals, explica Ros, se 
substitueixen per altres bilin-
gües cada vegada que es fa 
necessari reemplaçar-los per 
complir la normativa en vigor

Els experts, la gent i el que 
succeeix en altres llocs
Més enllà dels posiciona-
ments dels uns i dels altres i 
les motivacions, el conflicte 
en curs a Lleida a propòsit de 
la senyalització urbana té mi-
ralls per reflectir-se. Miralls en 
els quals, a més, s’endevinen 
quan veus solucions d’índole 
divers que deixen bé a uns i 
malament a uns altres i 
demostren el fàcil que 
resulta oblidar moltes 
vegades per a què 
serveixen les coses en 
general i els senyals 
en concret. Així, i per 
exemple, mentre a 
llocs com Bretanya o 
Irlanda conviuen sen-
se problemes en la 
senyalització el bretó 
i el francès, i el gaèlic 
i l’anglès; a d’altres  
territoris més propers, 
com ara Astúries i el 
País Basc -en els quals, 
com aquí i a Irlanda o 
la Bretanya, hi ha més 

d’una llengua 
que es pot 

considerar 
pròpia- la 
situació és 
més com-
plicada. A 
As tú r i e s , 

on el bable 
no gaudeix 

d’estatus de 
cooficialitat, s’ha 

iniciat la renovació de 
la senyalització en paral·lel a 
un anomenat procés de nor-
malització toponímica segons 
el qual Oviedo és Uviéu i Lan-
greo; Llangréu: “a la regió 
conviuen fins a onze dialectes 
i des de que es va aprovar la 
Ley de Uso y Promoción del 
Asturiano s’ha plantejat una 
normalització toponímica per 
a mi aberrant i de vegades 
sense fonament històric en 
la qual la senyalització s’ha 
transformat en una eina per 
refermar una ideologia i un 
imaginari i ha deixat de ser 
quelcom que hauria de ser-
vir per facilitar la vida a les 
persones. L’habitual és la se-
nyalització doble que tècni-
cament considero és el més 
adequat, però a les zones ru-

rals són més donats a utilitzar 
el bable en exclusiva”, expli-
ca el consultor en Assumptes 
Públics Alejandro Arias. Al 
País Basc la situació és dife-
rent: “determinades maneres 
de fer són una trava pels qui 
ens visiten. A Getxo hi ha el 
barri de Las Arenas, però la 
parada de metro es diu Aree-
ta i, si no ho coneixes, doncs 
acabes passant de llarg i fent 
cap a Plència. Si et fixes en la 
senyalització vertical, et pots 
trobar coses com que, de ve-
gades, els senyals que impe-
deixen l’aparcament en zones 
de càrrega i descàrrega estan 
només en basc, així que si no 
saps què vol dir zamalanak 
izan ezik, ja estàs ben fotut. 
Jo crec que és sectarisme lin-
güístic impulsat i recolzat per 
un nacionalisme caduc: si vos-
altres veniu a Bilbao i veieu un 
rètol en el qual posa udaletxe 
i jo vaig a Lleida i veig un on 
fica jutjat, ni vosaltres sabreu 
on és l’ajuntament ni jo sabré 
que us referiu al que en cas-
tellà se diu juzgado”, explica 
el consultor polític bilbaí Luis 
Hermosa. Així, en localitats 
turístiques andaluses com ara 
Almuñécar, la senyalització 

A Bretanya, la sen-
yalització és plen-

tament bilingüe. 
Foto: Arxiu

http://www.elmundo.es/cataluna/2015/09/13/55f48622ca4741a46d8b4583.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2015/09/13/55f48622ca4741a46d8b4583.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/as-l1-1998.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/as-l1-1998.html
http://es.wikiloc.com/wikiloc/imgServer.do?id=3983040
http://es.wikiloc.com/wikiloc/imgServer.do?id=3983040
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Jordi 
Andreu

La veritat és que no 
em sembla bé per-
què la senyalització 
ha d’estar en l’idioma 
del lloc on es troba. Si 
fos pel turisme tam-
bé hauria d’estar en 
altres idiomes i, per 
tant, aquesta no és 
la qüestió. En aquest 
sentit, fa temps que 
s’estan fent coses ma-
lament i sembla que 
tornin tics del passat 
que no m’agraden 
gens.

25 ANYS

Il·lustrador

Maria José 
Vallés

Si és pel turisme, 
que ho fiquin també 
en anglès. Tot i així, 
tinc la sensació que 
aquesta decisió s’ha 
pres única i exclusi-
vament per culpa del 
govern que hi ha al 
capdavant de la ciutat  
en aquests moments. 
Per tant, estic total-
ment en contra que 
s’utilitzi la llengua per 
a fer política. 

47 ANYS

Administrativa

Carme
Bonet

Aquest és un cas evi-
dent que a alguns 
els agrada utilitzar la 
llengua només per fer 
contents als seus vo-
tants. Personalment, 
considero que no és 
una qüestió que tin-
gui res a veure amb 
les necessitats reals 
que avui tenim tots 
els lleidatans i les llei-
datanes. 

58 ANYS

Funcionària

Que en penseu de la doble senyalització?

Carles 
Barberà

Penso que és una 
bona decisió perquè 
a Lleida el que li fa 
falta també és turisme 
i senyalitzar en caste-
llà també pot ser una 
forma de promocio-
nar la ciutat. Si aques-
ta és una de les raons, 
està bé que sigui així.

42 ANYS

Pensionista

Mar 
Fontova

Em sembla correcte 
que els cartells de la 
nostra ciutat estiguin 
tant en català com en 
castellà perquè penso 
que són els dos idio-
mes que majoritària-
ment la gent d’aquí 
millor coneix.

40 ANYS

Professora de ioga

s’instal·la en castellà i anglès: 
“A Andalusia només en tenim 
una de llengua oficial, però als 
senyals s’empra sovint l’an-
glès també. Del que es trac-
ta, crec, és de fer la vida més 
còmoda als visitants perquè la 
senyalització, no ho oblidem, 
presta servei més als visitants 
que els qui resideixen en una 
localitat”, explica el soci de la 
consultora Tercer Atril i arti-
culista a e-notícies Francisco 
Sánchez Alaminos. 

Amb tot, el més assenyat que 
he pogut trobar sobre senya-
lística durant l’elaboració del 
present reportatge és la frase 
amb la qual José C. Pozo, es-
pecialista en la matèria i direc-
tor d’art i disseny de l’agència 
madrilenya Waka tanca l’arti-
cle amb el qual explica què és 
exactament per a ell senyalís-
tica. Per a Pozo, normes com 
la que consta en el reglament 
d’ús del català que la Paeria 
va aprovar en 1997 i que fixen 
l’obligació de redactar la re-
tolació pública únicament en 
català, es redacten des del 
“desconeixement absolut” 
de la funció per la qual la se-
nyalística va ser concebuda: 
“La funció de la senyalística 

A les zones rurals 
d’Astúries s’acostuma a 
emprar només el bable
Foto: Alejandro Arias

és ajudar a l’usuari i segur 
que la senyalització a Llei-
da té aquesta fi com la de la 
resta del territori català, però 
normes com aquesta no sem-

blen pretendre ajudar a per-
sones que usen diàriament la 
senyalització. Segur que es 
pot interpretar que tots els 
que viviu a Lleida compreneu 

el català, però els castellans, 
els bascos i els andalusos que 
visitem Lleida per vacances 
o treball igual no. Cal senya-
lització en català i castellà, 

perquè el castellà és l’altra 
llengua amb la qual la majoria 
dels usuaris de la via pública 
de Lleida que no parlen cata-
là podrà comprendre l’ajuda 
que li proporciona la senyalit-
zació urbana. Tal com es plan-
teja, em sembla que la norma 
transita més per un rumb po-
lític que cívic”, explica. Pel di-
rector d’art de Waka, la funció 
de la senyalística -i així finalit-
za el seu article sobre la ma-
tèria- és “ajudar els individus 
a identificar, regular i facilitar 
l’accés als serveis requerits 
en un entorn definit”. Que-
da ara pendent saber quina 
es la funció d’aquesta tècnica 
-la senyalística- pels regidors 
d’ERC, CUP i CiU i aquells qui 
, com la gent de la Plataforma 
Per la Llengua, consideren el 
bilingüisme efectiu una “línia 
vermella” que mai no s’ha 
d’ultrapassar. ¿Informació o 
autoafirmació? Ells ho diran...

http://blogs.e-noticies.com/francisco-sanchez-alaminos.html
http://blogs.e-noticies.com/francisco-sanchez-alaminos.html
http://www.somoswaka.com/blog/2015/06/que-es-la-senaletica/
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“El moviment feminista 
ha estat un dels motors de 

la nostra història” 7 hores i
 JUDIT 

   GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Avui és el Dia Internacional de 
la Dona i a Lleida, com a mol-
tes altres ciutats, moviments, 
associacions, institucions i 
entitats surten al carrer per 
defensar el dret de les dones, 
per lluitar amb el feminisme. 
Em dirigeixo a la plaça 8 de 
març on es duu a terme l’ac-
te institucional amb polítics i 
representants de la ciutat. Em 
trobo a una de les represen-
tants de Dones Lleida (D.L.), 
la Gemma, i pregunto quin és 
el programa de l’acte.

D. L.
Llegiran un manifest i marxa-

ran. Mai fan polítiques de gè-
nere i avui vénen aquí a llegir i 
fer quatre fotos però després 
no aplicaran res a la seva po-
lítica. 

Mostro incertesa amb aquella 
primera batuda, però vull sa-
ber més.

D. L.
El feminisme és la ideologia 
radical que diu que les do-
nes som persones i que tenim 
igualtats de drets. La lluita en 
favor de les dones i en contra 
de les lleis injustes.

J. G.
Existeix un feminisme extre-
mista?

D. L.
La ideologia feminista el que 

diu és que tothom tenim 
igualtat de drets, i per reivin-
dicar aquesta igualtat no crec 
que sigui extremista. Extre-
mista és el sistema patriarcal 
que permet que les dones no 
tinguin dret a un mateix sala-
ri. Extremista és qui prohibeix 
el dret a l’avortament. Extre-
mista és el sistema capitalista, 
però el feminisme no, al con-
trari.

J. G.
Així doncs, capitalisme i 
masclisme van junts?

D. L.
El masclisme és un sistema 
patriarcal i està induït en el 
sistema capitalista  com ho 
estava també en el sistema 
comunista i com ho ha es-
tat en qualsevol organització 

política. Perquè el món està 
creat per ser controlat, po-
líticament, socialment i eco-
nòmicament  pels homes. I el 
feminisme reivindica que pu-
guem ser lliures, en igualtat 
de drets i, com no, represen-
tar també la col·lectivitat.

L’acte acaba i en pocs minuts 
desapareix tothom amb la fei-
na “feta”. Aprofito per anar a 
un bar i trucar a la Sònia Sanz, 
coordinadora de Dones amb 
Iniciativa (D. I.) de les Ter-
res de Lleida, una associació 
vinculada amb Iniciativa per 
Catalunya Verds. Havíem de 
quedar però avui no es troba-
va gaire bé.

J. G .
La vostra vinculació amb la 
política us ha ajudat a acon-

seguir millors resultats?

D. I.
No, la política és on més mas-
clisme i un dels llocs on el pa-
triarcat té més força, encara 
que dins els grups d’esquer-
res s’ha avançat moltíssim.

J. G.
I la política podria fer més?

D. I.
Molt més, la igualtat entre 
homes i dones és sobretot 
voluntat política, el masclisme 
no és solament qüestió d’ho-
mes, les dones també són 
masclistes, és necessari més 
coeducació i això vol dir vo-
luntat política.

J. G. 
S’està superant el masclisme?

http://www.7accents.cat
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la lluita 
feminista

D. I.
En absolut. Gràcies a les po-
lítiques de la dreta, del Partit 
Popular en el govern espa-
nyol i de Convergència o junts 
pel Sí en el govern de Cata-
lunya, avui el masclisme està 
més present que mai. L’Or-
ganització Internacional del 
Treball (OIT) va alertar que 
Espanya és el país desenvo-
lupat on més han augmentat 
les desigualtats a causa de la 
devaluació dels salaris i la pèr-
dua dels sous que entren en 
una llar.

J. G.
Creus que el nucli on primer 

s’hauria d’actuar és l’educa-
ció?

D. I.
Evidentment, la coeducació 
és el mecanisme més efectiu i 
eficient per combatre el mas-
clisme. La coeducació neix 
de la pedagogia feminista i 
inclou el principi d’equivalèn-
cia, substituint el d’igualtat. 
Així, no es tracta d’educar 
les nenes com si fossin nens 
ni perquè les dones siguin 
com els homes, sinó de donar 
a nens i nenes una visió del 
món que compti amb les do-
nes com a ciutadanes, no com 
a ciutadans, més enllà d’este-

reotips, terres enganxosos i 
sostres de vidre.

J. G.
La religió és masclista?

D. I.
Hi ha molt tipus de religions 
i no entraré a qüestionar-les, 
solament diré que el fet que 
escoles catòliques puguin se-
gregar per raó de sexe és una 
de les majors discriminacions 
que pateix la societat. També 
el fet de prohibir el divorci, el 
dret a decidir sobre el nostre 
propi cos, són altres exem-
ples de masclisme en moltes 
religions.
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A les 18 hores de la tarda es 
realitza una altra concentració 
davant la plaça de la Paeria, 
aquest cop, sense representa-
cions institucionals, però amb  
una ‘performance’ organitza-
da pel col·lectiu Marea Lila. 
Més activistes i menys polítics 
que aquest matí. Em reben 
amb un paper amb un escrit 
titulat “Res a celebrar, molt 
per conquerir” i l’eslògan 
“Treballadores i treballadors 
units contra el capitalisme i el 
patriarcat”. Parlo amb la Nú-
ria, l’Alba i la Sandra, elles són 
més joves, potser no arriben 
als 22 anys, però pertanyen 
al Col·lectiu Boira Violeta de 
Lleida (C.B.V.), i han protago-
nitzat l’actuació de la trobada.

J. G.
Voleu la superioritat de la 
dona envers l’home?

C. B. V.
Això es diu per desvaloritzar la 
lluita feminista i criticar-la. Re-
alment el que busquem és una 
igualtat entre totes les perso-
nes, sigui quina sigui la seva 
condició. El nostre objectiu ha 
de ser el de donar més poder 
a les dones per evitar la discri-
minació masclista.

J. G.
El masclisme oprimeix tam-

bé a l’home.

C. B. V.
És cert. L’home també és víc-
tima del patriarcat. Se li diu 
que ha de ser el fort, el valent, 
qui ha de portar diners a casa 
o qui ha d’adorar l’esport. Per 
això s’ha d’acabar amb el pa-
triarcat i deixar enrere la imat-
ge que l’home ha de portar el 
pes de tot.

J. G.
De mica en mica s’ha avan-
çat amb reformes laborals i 
socials envers la dona, però 
ja que el mencioneu, què 
passa amb l’esport?

C. B. V.
Realment queda molt per mi-
llorar. Als mitjans de comu-
nicació per exemple, només 
apareixen esports d’home i si 
surten dones, se les sexualit-
za. Com les que fan voleibol i 
es miren el cul. (riu) 

J. G.
Llavors, les dones som vícti-
mes o lluitadores?

C. B. V.
No som víctimes dels homes, 
sinó del sistema. També som 
culpables d’aquest victimis-
me. Hem sigut oprimides 
però també opressores en 

acceptar moltes accions. Però 
el victimisme s’ha d’acabar. 
Les dones som lluitadores per 
definició, perquè per equipa-
rar-nos i sobreviure hem de 
lluitar. Però no a partir del 
victimisme, sinó de l’ocupació 
d’espais de poder.

J. G.
Com viuríem sense aquest 
moviment feminista? 

C. B. V.
Tard o d’hora hauria sorgit. 
Avui en dia no podem pres-
cindir del moviment feminis-
ta. Aquestes lluites són el mo-
tor de la història. No estaríem 
aquí si no hagués estat per 
l’esforç d’altres lluitadores. Si 
no s’hagués creat aquest mo-
viment, seria un altre amb els 
mateixos objectius. 

J. G.
Quan deixarà de ser neces-
sari aquest moviment?

C. B. V.
Quan cap dona sigui oprimi-
da. Quan mirem a homes i 
dones com a persones amb 
els mateixos drets, deures i lli-
bertats. Sense exclusions.  Es-
sent persones nues i neutres 
sense cap etiqueta de gènere 
que determini com ha de ser 
la seva vida.



http://www.diputaciolleida.cat/


 ICV Lleida estrena 
    direcció amb tres dones
06·03

SOCIETAT

Protestes a Lleida 
pel tancament de 
línies de P3 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els sindicats educatius i 
l’agrupació Marea Groga 
han convocat una concen-
tració contra el tancament 
de línies de P3 a Lleida. Amb 
el tancament de línies a les 
escoles Ciutat Jardí i Joan 
XXIII, entitats i comunitats 
educatives volen sortir al 
carrer per denunciar la situa-
ció de l’ensenyament públic. 
El Departament d’Ensenya-
ment va comunicar a la junta 
de personal docent el tan-
cament d’una línia de P3 a 
les escoles de Ciutat Jardí i 
Joan XXIII de Lleida. Aques-
tes se sumen al tancament 
d’una escola sencera al bar-
ri del Secà amb la fusió de 
les escoles Terres de Ponent 
i Ginesta. El tancament de 
quatre línies a quatre centres 
educatius de Lleida es con-
tradiu, però, amb l’autorit-
zació del Departament, i el 
vistiplau de la Paeria, perquè 
l’Arabell, escola de l’Opus.

25
10
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La senadora Sara Vilà, la regidora d’Almacelles Lliure 
Laia Martí i la secretària d’Organització, Sònia Sanz 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

ICV Lleida estrena nova di-
recció amb una coordinado-
ra formada per tres dones: 
la senadora Sara Vilà, la 
regidora d’Almacelles Lliu-
re Laia Martí i la secretària 
d’Organització, Sònia Sanz. 
La candidatura ha rebut una 
cinquantena de vots a favor 
i cap en contra en la dese-
na assemblea que la forma-
ció ha fet al Centre Cívic del 
Centre Històric de la capital 
del Segrià. L’assemblea tam-
bé ha servit per acomiadar el 
fins ara president, Joan Mi-
quel Ballesté. També hi han 
assistit la candidata a la nova 
coordinació nacional d’ICV, 
Marta Ribas, i la coordinado-
ra sortint, Dolors Camats.
La senadora de Catalunya Sí 
que es Pot i una de les coor-
dinadores, Sara Vilà, ha afir-
mat que aquest mandat vol 
adaptar-se als nous 
contextos polí-
tics “que a Ini-
ciativa ja van 
e n d e g a r 
fa temps 
i estan en 
el nos-
tre ADN”. 
Entre les 
novetats hi 
ha la reduc-
ció de quatre a 

dos anys de mandat, “amb 
direccions corals i evitant 
la verticalitat en la presa de 
decisions”. Per Vilà, un dels 

objectius d’aques-
ta nova etapa 

és “recuperar 
Lleida, con-
tinuant el 
camí de les 
e lecc ions 
g e n e r a l s 
gràcies a 
les conflu-

ències amb 
els Comuns o 

Podemos, per 

ICV Terres de Lleida amb Joan Miquel Ballesté, Sara Vilà, Laia Martí, 
Sònia Sanz, Jaume Moya. Foto: ICV

retornar les institucions a les 
persones”. Vilà ha afegit que 
aquest ha de ser un primer 
pas perquè Lleida tingui més 
pes en les decisions dels òr-
gans nacionals.
Per la seva banda, Joan Mi-
quel Ballesté posa fi a quatre 
anys de direcció. Un man-
dat que va acceptar “tot i el 
moment especialment difícil 
que hi havia. Durant aquests 
anys hem viscut situacions de 
tots colors, amb més victò-
ries que derrotes, tot i que 
aquestes han estat dures i 
han intentat, sense èxit, des-

merèixer la nostra línia de 
fer les coses, la nostra men-
talitat d’esquerres”. Ballesté 
s’ha mostrat agraït a tota la 
militància i especialment a 
Antonio Cantano i Antonio 
Chacón, militants del PSUC 
que el van introduir en el 
món de les lluites socials per 
les llibertats democràtiques. 
Pel futur, el ja expresident 
verd augura un procés de 
confluència que “farà més 
forta l’esquerra i Iniciativa, 
gràcies també a la vitalitat 
que aportaran les noves co-
ordinadores”.

CIUTADANS

C’s Lleida sol·licita que el Guàrdia Civil assassinat 
per ETA, J. María Freixes, rebi el nom d’un carrer

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El grup municipal de Ciu-
tadans (C’s) a l’Ajuntament 
de Lleida ha sol·licitat a la 
comissió especial de Deno-
minació de Carrers, que “el 
Guàrdia Civil lleidatà assas-
sinat per ETA el 1986 al car-
rer República Dominicana de 
Madrid, Jesús María Freixes 

Montes, rebi el nom d’un 
carrer de la ciutat”. La por-
taveu del grup municipal de 
C’s Lleida, Ángeles Ribes, ha 
destacat que “Freixes va ser 
una víctima del terrorisme”. 
Per això, creu que “el reco-
neixement a les víctimes del 
terrorisme ha de ser una pri-
oritat de la nostra societat”.
Ribes ha explicat que “la ban-
da terrorista feixista ETA va 

provocar una massacre assas-
sinat a dotze Guàrdies Civils, 
fent explotar una furgoneta 
quan aquesta circulava al cos-
tat dels vehicles policials en 
els que es trobaven els cossos 
de seguretat, que tornaven de 
l’Escola de Trànsit”.  Per això, 
la portaveu de C’s Lleida ha 
demanat la col·laboració de la 
resta de grups polítics “per-
què Freixes sigui recordat”.

ECONOMIA

Els trens de la línia Lleida-La Pobla 
entraran en servei el 30 d’abril

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El secretari d’Infraestructures 
i Mobilitat, Ricard Font, ha 
anunciat que els nous trens 
de la línia Lleida-La Pobla de 
Segur es posaran en servei el 
30 d’abril. Font ha dit que els 
nous combois arribaran amb 
millores d’horaris, increment 
de serveis i reducció tarifaria. 

Els horaris s’acabaran de dis-
senyar aquest mes d’abril però 
es definiran tenint present les 
necessitats de la gent del terri-
tori, els estudiants i els turistes. 
Pel que fa als serveis, es passa-
rà de dos a vuit viatges entre 
Lleida i la Pobla i de quatre a 
deu fins a Balaguer. Els nous 
horaris permetran millorar les 
connexions amb el transport 
públic en tot el corredor.

09·0304·03 
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Joan Miquel 
Ballesté 
posa fi a

quatre anys de 
direcció

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


Gerard Virgili, en primer pla, amb Pol Ishanda al fons. Foto: Javi Enjuanes
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CULTURA

‘Delicatessen’ musical a càrrec 
de Virgili & The Rivals

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Uns quants elegits vam poder 
gaudir del debut musical de 
Virgili & The Rivals en un curt 
però intens concert que va 
abarrotar la Sala Oh Yeah! de 
Lleida. La nova banda, forma·
da pel tarragoní Gerard Virgi·
li i pels lleidatans Òscar Chic 
(baterista de Callejón Canalla) 
i Pol Ishanda (guitarrista de 
Foo), va presentar Contact, un 
EP amb quatre peces musicals 
que salten desenfrenades del 
blues al garage rock mentre 
es passegen, ja més tranquil·
lament, pel folk i la psicodè·
lia. Escassos quaranta minuts 
que van servir a la banda per 
foguejar·se davant d’un pú·
blic entregat que va corejar 
i aplaudir cadascuna de les 
cançons, algunes de les quals 

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana

05·03
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El públic, 
entregat, va 

corejar 
cada cançó

compostes pocs dies abans 
de l’actuació i que formaran 
part del futur llarga durada 
de Virgili & The Rivals. Sens 
dubte, un dels emblemes del 
grup és la veu “negra” de Ge·
rard Virgili, unes cordes vocals 
que enrojolarien el mateix 
Glenn Hansard i que el jove 
tarragoní aconsegueix acce·
lerar fins adquirir una velocitat 
endimoniada que res té a en·
vejar al també jove músic bri·
tànic Jake Bugg. Un 
dispendi vocal 
portentós al 
qual s’uneix 
el líder de 
Foo, Pol 
I s h a n ·
da, que 
electrifica 
cadascu·
na de les 
m e l o d i e s 
folk de Virgili 

fins assolir un còctel explosiu 
entre els Strokes dels primers 
àlbums i els Sidonie més psi·
codèlics. Finalment, Òscar 
Chic, el baterista, marca un rit·
me trepidant a la banda, que 
no pateix per seguir·lo però 
que no pot baixar la guàrdia 
en cap moment, alhora que 
mostra una faceta més elegant 
del seu domini de la bateria 
del que pot fer amb Callejón 
Canalla. Fins i tot a Ishanda 

se’l veia més còmode 
que amb la seva 

pròpia banda en 
alguns trams 

del concert. 
En definitiva, 
tres joves i 
virtuosos mú·
sics als quals 
tan sols els 

resta acoblar 
una mica més 

els seus talents.

SOCIETAT

La Creu Roja de Lleida 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Creu Roja de Lleida dis·
tribuirà fins al proper mes 
d’abril 223.570 quilograms 
d’aliments a 12.546 ciuta·
dans de la demarcació en 
situació de vulnerabilitat. 
Aquest repartiment és la 
tercera fase de la convoca·
tòria de 2015 del Pla d’aju·
da alimentària de la Unió 
Europe,a que es cobreix 
amb fons europeus i es ges·
tiona des d’aquesta institu·
ció humanitària, juntament 
amb el Banc d’Aliments.
El Pla es va posar en mar·
xa a Lleida durant el mes 
de juny de 2015 i en poc 
menys d’un any haurà re·
partit 750.194 quilograms 
d’aliments. Els aliments dis·
tribuïts són tots de caràcter 
bàsic, poc peribles i de fàcil 
transport i emmagatzemat·
ge, com ara arròs, cereals, 
llet en pols, llegums, oli, 
aliments en conserva, to·
màquet fregit o galetes. 
Aquests aliments busquen 
satisfer les necessitats tant 
de les persones adultes com 
dels infants en situació vul·
nerable i s’agrupen en ciste·
lles, cadascuna de les quals 
conté els aliments necessa·
ris per mantenir una alimen·
tació equilibrada d’acord 
amb criteris nutricionals. En 
concret, els aliments al llarg 
d’aquest any s’han repartit 
a través 37 entitats que col·
laboren amb la Creu Roja.
El pressupost del Pla està 
finançat un 85% per la Unió 
Europea a través del Fons 

d’Ajuda Europea per a les 
Persones més Desfavori·
des (FEAD) i en un 15% pel 
que fa als estats. En l’àmbit 
de l’Estat espanyol, el pro·
jecte depèn del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Ambient, Sanitat 
i Ocupació. Al seu torn, 
l’Estat adjudica la gestió 
del Pla per concurs públic 
a entitats socials. Actual·
ment, les organitzacions 
que s’encarreguen de ges·
tionar·ho són la Creu Roja i 
la Federació Espanyola de 
Bancs d’Aliments (FESBAL).
Com a entitat gestora, la 
Creu Roja emmagatzema 
i distribueix els aliments 
a les entitats adherides al 
programa i que, al mateix 
temps, reparteixen els pro·
ductes directament als ciu·
tadans.  Des d’ara i fins al 
proper mes d’abril, la Creu 
Roja a Catalunya farà arri·
bar aliments a 369 d’aques·
tes entitats (entre les quals 
es troben assemblees lo·
cals i comarcals de la Creu 
Roja), que els repartiran 
entre 128.067 persones, de 
les quals 1 de cada 3 són in·
fants. Amb aquesta finalitat, 
la Creu Roja compta amb 
un equip de voluntariat de 
1.673 persones arreu de Ca·
talunya. En aquesta tercera 
fase es repartiran diversos 
productes a 34 entitats 
col·laboradores de Lleida.
En un any la Creu Roja a 
Catalunya haurà repartit 
prop de 7.500.000 kg d’ali·
ments a 133.141 perso·
nes a través del Pla d’aju·
da alimentària de la UE.
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distribuirà 223.000 quilos 
d’aliments a persones en 

situació de vulnerabilitat
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 El CF Pardinyes, amb rècord 
d’inscrits a la Costa Daurada Cup
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També participaran en el torneig equips del Mig Segrià,
el Pla d’Urgell, el Mollerussa i el Cervera

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

Lleida tornarà a tenir repre-
sentació en la tradicional Cos-
ta Daurada Cup, que enguany 
compleix la seva tretzena edi-
ció. Destaquen els deu equips 
que hi aportarà el CF Pardi-
nyes, tot un rècord en la his-
tòria d’aquesta competició de 
futbol base, doncs cap club hi 
havia inscrit tants equips amb 
anterioritat. La Costa Daurada 
Cup és un torneig internacio-
nal organitzat per l’empresa 
basca Gure Sport, que cada 
any celebra dues edicions, 
una per Setmana Santa i l’al-
tra durant l’estiu. Els partits, 
de fins a catorze categories 
diferents, tant masculines 
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20 dels 128 
equips del 

torneig són 
lleidatans

com femenines, es disputa-
ran entre el 25 i el 27 de març 
en diversos camps de la de-

marcació de Tarragona, amb 
Cambrils com a seu central. 
El club groc-i-negre, habitu-

En l’edició anterior el Pardinyes va assolir el 
subcampionat en la categoria Open femenina. 
Foto: Costa Daurada Cup

al d’aquest torneig en 
edicions anteriors, ha inscrit 
un prebenjamí, un benjamí, 
dos alevins, dos infantils, un 
cadet, un juvenil i dos feme-
nins, un d’ells en la categoria 
sots-16 i l’altre en la categoria 
Open. En total, deu equips 
que suposen gairebé un 8% 
de les inscripcions i el 50% 
d’una participació lleidatana 
que completen el Mig Segrià, 

el Pla d’Urgell, el Mollerussa i 
el Cervera. El conjunt segria-
nenc presentarà un prebenja-
mí, dos benjamins i un aleví, 
mentre que el CE Pla d’Ur-
gell ha inscrit un benjamí i 
un aleví femení. Per la seva 

banda, el Mollerussa partici-
parà amb un benjamí, un ale-
ví i un infantil i el Cervera ho 
farà únicament amb un cadet.
Així doncs, el torneig comp-
tarà en aquesta edició amb 
la participació de 128 equips 
(96 masculins i 32 femenins), 
20 dels quals (17 masculins i 
3 femenins) seran lleidatans. 
Tots ells tindran l’oportunitat 
de gaudir d’un marc immillo-
rable per a la pràctica de l’es-
port, el futbol en aquest cas, 
i la convivència entre com-
panys i rivals d’arreu del món.

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 ( )
Vuit cognoms catalans
Expressar-me en castellà mai 
no ha estat una virtut. Més avi-
at un (gran) defecte. I potser 
encara sóc generós dient-ho 
amb aquestes paraules. La 
meva facilitat per entrellaçar 
mots un darrere de l’altre per 
explicar històries en la meva 
llengua paterna –i materna!- 
sembla desaparèixer al mo-
ment en què la mateixa pràc-
tica vull dur-la a terme en un 
dels altres idiomes oficial del 
meu (petit) país. Quan penses 
en una llengua es fa impossible 
una traducció simultània sense 
perdre naturalitat pel camí. 
És així. Encara que aquesta la 
parli el veí de dalt, el (gran) 
company de feina o el pare de 
la teva millor amiga. En el fons, 

expressar-se no és res més que 
donar vida als sentiments. I ca-
dascú diu allò que sent en l’idi-
oma que ho pensa. 
I arriba el dia en què allò que 
se sent amb l’idioma que es 
pensa s’ha de plasmar en pa-
raules. Escrites. O parlades. I 
llavors, apareix qui no li agra-
den les paraules. O el que se 
sent. O amb l’idioma que es 
pensa. I comença la batalla per 
la llengua. Allò que hauria de 
servir (només) per a unir-nos 
i entendre’ns de la millor for-
ma possible – que prouta falta 
ens fa!-, s’erigeix com la ban-
dera en plena guerra per estar 
a favor o en contra dels que 
parlen d’una manera i creuen 
d’una altra. Alguns perden de 

vista que el llenguatge és l’au-
tèntic vehicle de comunicació 
entre les persones i (massa) so-
vint l’utilitzen per viatjar cap a 
la confrontació. A tota llet (de 
marca blanca). Sense tenir en 
compte res del que es deixen 
pel camí. Creient que amb ells 
va néixer el trilingüisme i alho-
ra desitjant que amb ells desa-
paregui l’independentisme. O 
potser això anava  abans que 
el primer. Bé, tant se val.
Un company de classe fou in-
capaç de pronunciar un sim-
ple ‘bon dia’ durant cinc anys 
de carrera universitària. Havia 
nascut en un poble tocant a 
la franja de Ponent. En el ma-
teix període, una (bona) amiga 
anava dos dies per setmana 

a classes de llengua catalana. 
Era de Bilbao. En aquells mo-
ments, les dues coses m’inte-
ressaven ben poc, realment. 
Avui, un segueix malparlant 
dels catalans sempre que té 
la més mínima opció de fer-
ho. L’altra s’ha quedat a viure 
a Lleida. Qüestió de voluntat. 
La mateixa que tenen alguns 
polítics de la nostra ciutat per 
canviar la retolació dels car-
tells i les senyals de trànsit per 
amor etern al bilingüisme. Hi 
ha qui diu que és per llei però 
–sobretot!- perquè ho enten-
guin els que vénen de fora. Si 
és així, em falten  uns quants 
idiomes. Serà que porto vuit 
cognoms catalans. I m’agrada 
l’humor dels bascos.

Em vas donar la vida
Fa una setmana que vas 
marxar i no he deixat 
de somiar amb tu. 
Cada nit. Cada dia 
quan tanco els ulls o 
miro una foto teva. Et 
penso. Vull parlar de 
tu, vull que la gent en-
tengui quin era el nostre 
vincle.
Tot va començar fa cator-
ze anys, pocs dies després 
de Sant Joan. Tu, des-
concertada i desnodrida, 
t’apropaves a la foguera 
que havíem fet enmig del 
carrer –jo aleshores tenia 
vuit anys. Només esta-
ves a cinc metres del foc. 
Cada cop més a prop. Per 
mi erets un monstre ge-
gant que ens volia menjar 
a tots, però inconscient-
ment, vaig córrer cap a 
tu per por que et fessis 
mal. En apropar-me algu-
na cosa ens va connectar. 
Podria ser la llum del foc 
o les espurnes que salta-
ven de tant en tant, no ho 
sé, però des d’aquell mo-

Judit Gómez
Confeccionant-me

solament cinc dies jun-
tes. Després van ser els 
tomàquets, les pomes i, 
fins i tot, els cactus. Eres 
una mica entremaliada, -o 
massa llesta- com et deia 
jo. Però sempre has sabut 
com treure’m un somriu-
re. Sembla absurd que un 
animal et pugui entendre 
més que una persona, no? 
I estimar? Tu ho feies.
Però ja no hi ets. No físi-
cament vull dir. Però sem-
pre et recordo i explico 
aventures teves com si 
encara m’estiguessis es-
perant a casa. Com feies 
cada dia. Recordo el tac-
te del teu pèl esponjós. 
L’olor de les teves potes. 
L’escalfor que em donaves 
quan m’acompanyaves les 
nits d’hivern. El tacte de 
la teva llengua quan em 
llepaves les mans per de-
manar-me alguna cosa –
quasi sempre menjar. Re-
cordo el primer dia que 
vam anar a la platja, o a la 
neu. Els teus “t’estimo”. 

Perquè sé que, encara 
que mai poguessis parlar, 
em deies t’estimo.
Ens vam trobar fa cator-
ze anys quan prometia 
no tenir més animals. I 
tu, menuda i peluda, em 
vas fer tronar a creure en 
l’amor. No l’amor qualse-
vol, sinó aquell que no-
més et podrà donar un 
animal. Aquell que mai et 
jutjarà ni recriminarà res. 
Aquell que serà sempre fi-
del. Aquell que serà etern 
i perdurarà fins a la seva 
mort.
Cada vegada que penso 
en la quantitat de gos-
sos que moren al carrer 
o en protectores a l’es-
pera d’una família i una 
llar, se’m trenca el cor. 
Per això, em sento orgu-
llosa d’haver-te pogut do-
nar una vida millor, Laika. 
Perquè tu m’ho has donat 
tot amb l’única voluntat 
de tenir menjar, beguda 
i amor. “Em vas donar la 
vida”. Jo a tu, i tu a mi. 

ment no ens vam separar.
La Laika era una gosseta 
que amb sis mesos es tro-
bava al carrer sense ningú 
que la cuides després de 
simular la seva mort i de 
passar per dues famílies 
(impresentables). La pri-
mera, de Barcelona, no-
més la va tenir dues set-
manes, suficient perquè 
s’adonessin que no eren 
capaços de cuidar un ani-
mal. La segona, amics de 
la família que va tenir la 
camada de gossos, se la 
van quedar durant cinc 
mesos, fins que va arri-
bar l’estiu i van decidir 
simular que la gossa ha-

via sigut atropellada per 
un camió, però l’havien 
abandonat. I allà estava, 
davant d’un foc, potser, 
intentant trobar la llum 
cap a una nova vida. I la 
va tenir.
He lluitat amb tu per 
apropar-te a la gent i allu-
nyar-te de les pors, i de 
les escombres. (Tenia por 
a les escombres, segura-
ment perquè havia pa-
tit maltractaments quan 
només era un cadellet). 
Et vam portar de viatge. 
Has recorregut amb nos-
altres tot l’Estat. Et vas 
menjar una pota gegant 
de pernil quan portàvem 
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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.

Lo que pasa eres tú, Patxi
Hay sitios que, en lugar 
de sitios, son lugares. Y 
como son lugares; en 
ellos las cosas suceden u 
ocurren, pero nunca pa-
san. Son sitios en los que 
jamás se charla. Y no se 
charla porque están hechos 
para debatir o conversar y 
tratarse de usted. Siempre, 
además. Por no estar, no están 
hechos ni para hablar siquiera. 
Son lugares a los que se acu-
de, pero nunca se va y eso es 
de este modo porque, tambi-
én, son lugares que se aban-
donan pero nunca se dejan. Y 
por eso; aquéllos que cuando 
salen de ellos dicen que se lar-
gan cometen un grave error 
cuando se van. Podríamos de-
cir que yerran y, si me apuran 
–y por aquello de la relajación 
de las costumbres- sería hasta 
posible decir que se equivo-
can, pero nunca deberíamos 
permitirnos decir que meten 
la pata. Entenderlo es fácil, 
porque estos lugares de los 
que hablo imponen siempre. 
Imponen y obligan. Lo hacen 
aunque algunos se empeñen 
en hacer como si así no fuera.
Y ese hacer como si no fuera 
es lo que nos confunde a ve-
ces. Un hacer como si no fuera 
que, en realidad, se llama im-
postura pero al que algunos 
prefieren llamar toma de po-
sición. Quizá, creo, sería me-
jor llamarlo actitud y; por eso, 
puede llegar a entenderse. Se 
entiende porque, en este caso, 
quien la ejecuta –la impostura- 
explicita o evidencia de mane-
ra clara para qué la desarrolla. 
En el caso de estos a los que 
me refiero, lo correcto es que 
procedan así y por eso no con-
sidero de mal tono que quie-
nes así se manejan en lugares 
como éste del que hablo, acu-
dan sin ir ataviados –a ese lugar 
no basta con ir vestido- como 
corresponde cuando se acude 

L. Á. Pérez de la 
Pinta 
Pintan bastos

a esos lugares. Y no lo con-
sidero errado o inadecuado 
porque, quienes así proceden 
han procedido así desde el ini-
cio -es mejor no decir minuto 
uno, porque lo que nos ocupa 
es bastante más serio que un 
partido de fútbol- y no han de-
jado nunca el más mínimo es-
pacio para la duda: si ellos se 
encuentran –sí, se encuentran, 
porque en el espacio del que 
hablo uno no se limita a estar- 
en el lugar que nos ocupa es 
con un único objetivo: subver-
tir el orden que representa ese 
inmueble en el que se trabajan 
ahora. Que pretendan hacer-
lo es preocupante, pero tam-
bién es legítimo. Legítimo y 
consecuente. Cuando éstos a 
quienes me refiero dicen que 
alguien tiene las manos man-
chadas de cal viva o ridiculiza 
a otro con un uso hábil del 
chascarrillo –en lugares como 
éste del que hablo se cuentan 
chascarrillos y no chistes- pue-
den escandalizar y, de hecho 
escandalizan; pero no aver-
güenzan. Y no lo hacen por-
que quien hace aquello para lo 
que fue elegido y se comporta 
como esperan quienes lo han 
escogido está limitándose a 
cumplir la misión –equivocada 
o no- que le encomendaron 
aquellos a quienes se debe. 
Jamás; por supuesto, estaré 
yo de acuerdo con los fines 
de éstos a quienes me refiero; 
pero jamás –también- criticaré 

opinio@
7accents.cat

sus procederes porque al gato 
cuando roba o al perro cuando 
muerde ni se les critica ni se les 
castiga. Les va, como a éstos 
de quienes hablo, en el cargo 
que desempeñan.
El problema, y aquí está el por-
qué de estas líneas, viene cu-
ando alguien que no acude a 
un lugar como éste del que me 
refiero con el fin último de sub-
vertir todo prefiere hacer en 
lugar de proceder, mira en vez 
de observar, habla al resto de 
tú y no de usted, prefiere man-
dar a ordenar y pretende que 
el resto obedezca –o se achan-
te, porque el de ese término y 
no el otro ha sido el nivel del 
sujeto a quien me refiero- y no 
acate mientras permite que 
el resto cuchichee, alborote y 
hasta grite en lugar de deba-
tir. A Patxi López, porque de 
él es de quien hablo, las ca-
pacidades se le quedan cortas 
para asumir las obligaciones 
del cargo que desempeña hoy. 
Por eso, el bueno de Patxi –lo 
de Don Patxi le incomoda y le 

viene grande- ya casi al final 
de una sesión de investidu-
ra llena de despropósitos –sí, 
porque en el Congreso un er-
ror es siempre un despropósi-
to- se dirigió con un inadecua-
do ¿Qué?, ¿Qué pasa? a una 
Doña Celia Villalobos que, más 
allá de la confianza o no que 
pueda despertar, es Vicepresi-
denta de Mesa del Congreso 
de los Diputados. Lo es pero, 
en boca de Patxi –nadie que 
sea presidente de algo debe-
ría mientras ejerce como tal 
presentarse a sí mismo como 
Patxi, Pepe, Nacho o Luisan-
gel necesario y obligado ¿Qué 
sucede, señoría? se convirtió 
en un  indecente –sí, va con 
segundas- ¿Qué? ¿Qué pasa? 
Pues lo que pasa, Patxi –me 
pongo a tu altura y te tuteo- 
eres tú. Tú eres lo que pasa. 
Y lo que pasa, también, es 
que nunca, jamás y de ningún 
modo se debió permitir aquí y 
hoy que tú, el mismo tipo que 
fue capaz de increpar a gente 
en la capilla ardiente de Isaías 

Carrasco en 2008 haya llegado 
a sentarse en el mismo lugar 
–sí, lugar, porque no es un si-
tio- donde con mayor o menor 
acierto pero con una dignidad 
que tú no tienes, desde el que 
ejercieron su cargo personas 
como Baldomero Espartero, 
Pascual Madoz, Eduardo Dato, 
Julián Besteiro o, ya hace me-
nos, Félix Pons, Peces Barba, 
Federico Trillo, José Bono o 
Luisa Fernanda Rudi. Hasta el 4 
de marzo, la mejor razón para 
que nunca, jamás y en ningún 
caso Pedro Sánchez llegase 
a convertirse en el séptimo 
presidente de la Democracia 
era el cretino de César Lue-
na. Ahora; tú, Patxi López; ese 
Presidente del Congreso que 
cree que en el Palacio de las 
Cortes las cosas pasan porque 
sabe que suceden: eres otra 
de ellas. El sustituir al amigo 
–amigos tiene- Patxi por otra 
persona a la altura del cargo 
que detenta –sí, sí, detenta- es 
razón suficiente para celebrar 
nuevas elecciones.  

https://www.youtube.com/watch?v=d-_enBYGwOo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d-_enBYGwOo&feature=youtu.be
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Segurament ja sabreu a què em 
refereixo amb aquest títol. Com la 
majoria coneixeu, la meva indumen-
tària va crear molta controvèrsia el 
passat 26 de febrer en el Ple de la 
Paeria de Lleida. L’acte –bèl·lic, com 
alguns han dit– de treure’m la cami-
sa i mostrar la samarreta que duia 
a baix va acabar sent un acte de lli-
bertat d’expressió que ni jo mateix 
havia previst.
Aquell dia la meva feina era ben 
simple, anar a gravar el Ple de 
l’Ajuntament per després extreure 
les intervencions de la regidora de 
Ciudadanos/Ciutadans Ángeles Ri-
bes i fer càpsules per penjar-les a 
YouTube. Sí, si jo fossa periodista, 
probablement estaria en un proble-
ma pel que ha passat, però la veritat 
és que jo sóc un estudiant de segon 
d’Il·luminació, Captació i Tracta-
ment d’Imatge de la Caparrella que 
fa les pràctiques a 7accents.
En aquests mesos que he anat a 
gravar, tant a la Diputació com a 
l’Ajuntament de Lleida, he aprés 
més de com funciona la política que 
en tota la meva vida. I, sincerament, 
és una puta merda –amb perdó de 
la paraula–, allí no es treballa per als 
ciutadans, sinó que allí es treballa en 

benefici dels inversors, les empreses 
i els interessos propis. I això m’om-
ple d’impotència.
Però bé, el quid de la qüestió és 
que aquell matí vaig agafar la pri-
mera samarreta que vaig trobar 
per posar-me-la baix de la camisa, 
ja que l’únic que volia combatre era 
l’infern gelat 
dels matins 
de Lleida.
Ramon Piqué 
ni em va mi-
rar, almenys 
directament, 
mentre feia la seva intervenció en 
nom de la comunitat de regants del 
canal de Pinyana defensant el Pla 
de Conca de l’Ebre. Instants abans, 
desprès de quatre hores amb la 
càmera gravant Àngel Ros cridava 
la meva atenció en citar que la se-
güent intervenció aniria sobre el Pla 
Hidrològic, moment en què em do-
nava compte que portava la samar-
reta del nus en defensa de l’Ebre i el 
meu cor va fer que actués com vaig 
actuar.
En el meu anterior article d’opinió, 
“Sóc ebrenc”, ja vaig deixar clars 
els meus orígens i la meva postura 
davant d’aquest nou Pla de Conca. 

Així que no em repetiré, però sí que 
vull acabar de deixar clares unes co-
ses.
En primer lloc, sí, probablement 
em vaig equivocar, ja que en aquell 
moment jo representava un mitjà 
de comunicació, així que en l’única 
cosa que em repeteixo és en dema-

nar disculpes a 7accents. Però, en 
segon lloc, com a ebrenc que sóc no 
puc consentir que el senyor Ramon 
Piqué digués textualment: “en cin-
quanta anys, féssim el que féssim, 
el Delta haurà desaparegut”. I ara 
em dirigiré a ell directament: discul-
pi, senyor Piqué, així que com que 
la casa es cau a terra és millor tom-
bar-la directament pels fonaments? 
Ni ens preocuparem de trobar una 
solució per salvar el poc que ens 
queda? Vostè, amb l’excusa, va dir 
que l’aigua igual arriba al Delta; no, 
senyor Piqué, no és qüestió de tur-
bines ni metres cúbics per segon, és 
qüestió de tots els sediments que 

s’estan quedant atrapats en tots els 
embassaments, i sediment al Delta 
és sinònim de subsistència. Li diré 
que no estic en contra dels regants, 
li diré que potser la solució seria un 
altre Pla Hidrològic menys tòxic per 
al Delta de l’Ebre. Si vostè s’estima 
la seva terra, li asseguro que jo la 

meva me l’estimo encara més.
Per últim, afegiré, que, com és nor-
mal, a l’Ángeles Ribes el meu acte 
no li va semblar bé, però per des-
gràcia seva, i meva d’aguantar tan-
tes hores, probablement hi tornaré 
alguna vegada més fins que acabi 
les pràctiques. La política no hauria 
d’influir en el periodisme, tot i que... 
jo no sóc periodista.
PD: Ah! I alguns han dit que em van 
expulsar del Ple; tranquils. Seria 
bastant morbós, però vaig marxar 
per propi peu a les dues del migdia, 
Resulta que de tres a nou tenia clas-
se i jo, després de cinc hores dins de 
Matrix, havia de dinar.

Enfocaments Gerard Cardona

La samarreta

Marc Retamero
Temps mort

El document de la discòrdia
El Lleida Esportiu està vivint 
uns dies d’allò més convul-
sos. I és que els problemes 
econòmics que semblaven 
aliens a l’entitat d’ençà de 
la seva fundació l’any 2011 
han florit amb la seva màxima 
efervescència per originar un 
autèntic terrabastall entre els 
diferents estaments del club 
en el moment menys opor-
tú. Quan ningú s’ho espera-
va. Quan ningú ho desitjava. 
I, sens dubte, quan menys 
pertocava, amb la plantilla 
del primer equip plenament 
immersa en la lluita pel play-
off d’ascens. Però les coses 
van com van i els imprevistos, 
moltes vegades, són impossi-
bles de controlar. Malgrat la 
política de no estirar més el 
braç que la màniga, repetida 
una i altra vegada per la di-
rectiva de l’entitat, el Lleida 
no ha pogut lliurar-se d’una 
situació que, tot sigui dit, 
desgraciadament és habitual 
en els diferents clubs de la 
Segona Divisió B. 
Ingressos que han arribat més 
tard del previst o que directa-
ment no han arribat, deutes 

no esperava en cap cas que 
un Lleida que sempre havia 
fet gala de la seva gestió eco-
nòmica no pagués als juga-
dors. Les alarmes van saltar i 
els pitjors fantasmes que van 
acabar enfonsant la Unió Es-
portiva van sobrevolar entre 
els blaus més fidels. Personal-
ment, però, crec que la situa-
ció i problemàtica d’un i altre 
club tenen ben poc a veure i 
no són, ni molt menys, com-
parables. Cal tenir paciència i 
confiar en què tot plegat ar-
ribi a bon port. De moment, 
els jugadors ja han cobrat la 
mensualitat de febrer que 
els va prometre el president 
Albert Esteve. Ara bé, si vo-
len cobrar el que encara se’ls 
deu, un parell de nòmines en 
la majoria dels casos, hauran 
de signar el document pro-
posat pel club en el qual s’es-
pecifica la nova forma de pa-
gament i com es repartirà el 
deute. I ho hauran de fer, tots, 
abans que finalitzi el present 
mes de març.
El ja famós document no ha 
fet més que deteriorar enca-
ra més la relació entre la di-

rectiva i la plantilla. Per una 
banda, la directiva ha de vet-
llar per la supervivència del 
club i, en aquest sentit, és 
primordial que se signi el do-
cument per tal d’evitar pos-
sibles denúncies a l’AFE que 
podrien provocar un descens 
de categoria. D’altra banda, 
la plantilla entén, tal com va 
expressar el capità del primer 
equip, Raúl Fuster, que als ju-
gadors no els beneficia en res 
la signatura del document, 
que no seria més que un fa-
vor envers el club. Entenc i 
respecto ambdues postures, 
tot i que és cert que d’entra-
da sobta que els deutors exi-
geixin quelcom als creditors 
quan, en tot cas, hauria de ser 
a l’inrevés. Desitjo que les ne-
gociacions arribin a bon port 
i el planter pugui centrar-se 
exclusivament en recuperar 
una de les quatre anhelades 
primeres posicions (bé, la 
tercera o la quarta, doncs les 
dues primeres semblen del 
tot inabastables). Sigui com 
sigui, és evident que manca 
comunicació i confiança entre 
les dues parts, com reconei-

xia l’altre dia el jugador Toño 
Vázquez, i això no beneficia 
ningú i genera un clima de 
treball que no és pas el més 
idoni. No obstant això, cal 
remarcar la professionalitat 
exhibida en tot moment pels 
tècnics i jugadors que, amb 
més o menys encert, han llui-
tat cada partit fins al final i 
han defensat la samarreta al 
màxim, malgrat les crítiques i 
fins i tot xiulets que en molts 
casos han hagut de suportar 
per part d’una afició sovint 
massa exigent.
Tant de bo puguem tancar 
ben aviat aquest capítol i l’en-
titat pugui centrar els seus 
esforços en resoldre altres 
problemes que afecten el seu 
dia a dia i que el president ja 
es va encarregar de denunci-
ar. La manca d’instal·lacions 
pròpies que provoca que els 
equips de base i -fins i tot el 
primer equip- hagin d’anar 
d’okupes per diversos camps 
de la demarcació, o l’estat ru-
ïnós del Camp d’Esports són 
només dos exemples de la 
crua realitat d’un club amb tot 
just cinc anys de vida.

pendents de l’enyorada Unió 
Esportiva Lleida que en cap 
cas haurien de repercutir en 
el Lleida Esportiu... són molts 
i diversos els factors que han 
desencadenat en els impaga-
ments a la plantilla del primer 
equip, que és el fet que al cap 
i a la fi ha acabat destapant 
aquestes tensions de treso-
reria amb les quals convivia 
el club des de feia mesos. La 
situació va agafar per sorpre-
sa a gran part de l’afició, que 
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Colau, prou de postureig polític
Començo a estar molt fart 
del postureig polític i 
d’aquells polítics que 
han de sortir en els mit-
jans de comunicació de 
la manera que sigui, en-
cara que no tinguin res 
a oferir. Per aquesta raó, 
estimat lector, no li hauria 
d’estranyar que li digués que 
començo a estar fart de l’alcal-
dessa de Barcelona, Ada Co-
lau. Com a barceloní que sóc 
crec que el crèdit que podia 
tenir quan aquesta senyora va 
arribar a l’alcaldia l’està per-
dent de manera ràpida.
La seva última ensopegada 
ha estat al Saló de l’Ensenya-
ment, on a dos militars els hi 
va dir que “nosaltres preferim, 

Òscar Buetas
Reflexions

surar bé les seves paraules. 
L’Exercit també s’ha de con-
templar com una sortida més 
per als joves que han acabat 
l’ESO o el Batxillerat i que no 
volen estudiar ni una FP ni una 
carrera. És una inserció legíti-
ma en el món laboral i la for-
mació, a través de les acadèmi-
es militars. De fet, són moltes 
les persones que han après un 
ofici gràcies a l’exèrcit.
A més, és fàcil caure en el pos-
tureig davant d’una gran quan-
titat de periodistes, necessitats 
de treure suc a un esdeveni-
ment que a priori semblava 
monòton. Però les coses s’han 
de pensar dos cops abans de 
dir-les. Per això, em pregunto 
si quan hi hagi una catàstrofe a 

Barcelona i es reclamin els ser-
veis de la UME (Unitat Militar 
d’Emergència), també dirà que 
no és benvinguda? Siguem se-
riosos, si us plau. Deixem de 
banda els populismes.
Un alcalde o alcaldessa ha de 
representar a tots els ciutadans 
i ciutadanes. És la màxima figu-
ra de la ciutat, un càrrec electe 
al qual se li paga per repre-
sentar a tota la població i fer 
el millor per la seva localitat. 
Per aquesta raó, senyora Co-
lau, comenci a pensar en clau 
d’alcaldessa i no de populista, 
pensi en tots els barcelonins i 
barcelonines i no només en 
els que segueixen la seva línia. 
Pensi les coses i respecti a tot-
hom.

opinio@
7accents.cat

byBalasch

com ajuntament, que no hi 
hagi presència militar al Saló”. 
En altres paraules, no eren 
ben rebuts. Primera falta de 
respecte de la senyora Colau 
cap a aquelles que no pensen 
com ella. I vull deixar clar que 
sóc una de les persones que 
més es va alegrar quan es va 
suprimir el servei militar, més 
conegut com a “mili”, ja que 

l’exèrcit necessitava una major 
professionalització i, de fet, en 
realitat, fins l’últim segon vaig 
estar patint per no anar-hi, ja 
que sóc del 84, i per tant sóc 
de la primera promoció que ja 
no va anar-hi.
Però la ignorància és la virtut 
més gran de les persones que 
elles mateixes es consideren 
intel·ligents. I Colau no va me-
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Heroisolímpics
El més gran de 
tots els segles

Jim Thorpe
Wa-Tho-Huk

 ANTONIO MEGÍAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El 18 de gener de 1983 el 
CIO va reparar una injustícia 
històrica. Llàstima que, com 
gairebé sempre, arribés molt 
tard, 70 anys després dels 
successos esdevinguts i 30 
des de la trista mort del pro-
tagonista. Va ser, un cop més, 
un assumpte relacionat amb 
l’absurda norma de l’amaute-
risme, aquella que, resumint 
molt, obligava a no cobrar di-
ners per fer esport si es volia 
participar en els Jocs. El mo-
viment olímpic modern va ser 
al principi poc més que una 
sèrie de reunions elitistes i di-
uen les males llengües que el 
fundador, Pierre de Couber-
tain, va imposar-la perquè no-
més participés gent de classe 
alta. Ningú més que ells po-
dia dedicar la seva vida a l’en-
trenament; la resta de la hu-
manitat havia de treballar per 
poder viure i per descomptat, 
competia en inferioritat, en-
cara que també va haver-hi 
forners, paletes o pastors que 
van triomfar en els temps pri-
migenis. 
Més endavant, en la segona 
meitat del segle XX, els països 
comunistes van ‘saltar-se’ la 
regla, creant l’atleta d’Estat. 
Ells feien soldats o qualsevol 
altra professió -nominalment- 
a tots els seus atletes d’elit, 
que ja podien dedicar-se a 
temps complet a l’esport. I 
també anava apareixent a la 
resta de països un fet sem-
blant, amb patrocinis més o 
menys encoberts. Després 
d’infinitat de debats, el 1972, 
la Carta olímpica va esborrar 
la paraula amateur dels seus 

estatuts i va cedir la decisió a 
les diferents Federacions de 
cada esport, que majoritària-
ment van permetre participar 
a tots els seus atletes als Jocs, 
encara que algunes -com la 
de bàsquet- no es decidí fins 
a Barcelona’92. Cas a part és 
el del futbol, però no es tracta 
d’una qüestió de prohibicions 
sinó d’un acord entre la FIFA 
i el CIO.
Com dèiem, en aquella reunió 
del Comité celebrada el 1983 
a Los Ángeles, li van ser retor-
nades a títol pòstum i gràcies 
a l’obstinació del seu biògraf 
Robert Wheeler i la seva dona 
Florence Ridlon, les medalles 
olímpiques que li havien pres 
a un dels més grans atletes de 
tots els temps.
James Francis Thorpe, Wa-
Tho-Huk, Sender Lluminós, 
va néixer el 1888 a Pottawa-
tomie, Oklahoma, en una re-
serva índia de la tribu Sac and 
Fox. Sí, era natiu americà i 
bé que ho va haver de patir, 
de fet no van ser considerats 
ciutadans de ple dret fins al 
1924. Amb tot, va ser un dels 
esportistes més complets que 
s’han vist mai; és famós per les 
dues medalles d’or en atletis-
me assolides als Jocs Olímpics 
d’Estocolm el 1912, però va 
ser un gran jugador de futbol 
americà i beisbol, i va practi-
car natació, boxa o patinatge 
sobre gel.
Va créixer enmig de la natura, 
caçant i pescant amb el seu 
pare i quan als 16 anys va anar 
a l’Indian College de Carlis-
le, va descobrir l’esport i mai 
més el va deixar. No n’hi havia 
cap que no practiqués amb 
passió, però el seu preferit 
era el futbol americà. Fou un 
líder imparable que va dur els 
Indians a conquerir el títol na-

cional universitari, sent inclòs 
en l’equip ideal diversos anys 
seguits.
Però quan competia en la 
pista d’atletisme enlluernava  
fins i tot amb més intensitat. 
Guanyava en les especialitats 
més diverses i com semblava 
lògic, als Jocs de la capital 
sueca, on aniria amb 24 anys, 
va inscriure’s en dues proves 
que formaven part del calen-
dari olímpic per primer cop i 
que semblaven no-
més a l’abast de 
superhomes, el 
pentatló i el 
decatló.
El poderós 
indi, amb 
el seu 1,85 
d’alçada i els 
seus 90 quilos, 
no va tenir rival, 
i va guanyar dues 
indiscutibles medalles 
d’or, marcant alguns registres 
que perdurarien dècades. 
El rei Gustau V de Suècia, en 
el moment de premiar-lo amb 
la medalla d’or li va dir: “és 
vosté el millor atleta que han 
vist els segles”.
El retorn a casa va ser incre-
ïble. Centenars de milers de 
persones el van rebre a Bro-
adway amb la típica desfilada 
de les grans ocasions.
La nova temporada futbolís-
tica va ser espectacular, amb 
Thorpe de nou en el millor 
equip. I al gener de 1913 va 
casar-se amb la seva parella 
Iva Miller. Què podia anar ma-
lament? Tot, o gairebé.
Pocs mesos després, un peri-
odista va publicar que al 1909 
i 1910 havia cobrat per jugar 
a beisbol. L’Amateur Athletic 
Union, del seu país, li va retirar 
la condició d’esportista aficio-
nat i el CIO va desposseir-lo 

de les seves dues 
medalles i dels seus 

rècords olímpics. Els 
dos esportistes designats 

vencedors, el noruec Bie i el 
suec Wislander no ho van ac-
ceptar i van dir sempre que 
Thorpe havia guanyat.
En fi, aguantarem la ràbia 
perquè la norma, en efecte, 
estava vigent, però és que a 
més, els mateixos que la van 
aplicar van oblidar-se d’apli-
car una altra que deia que 
qualsevol reclamació i possi-
ble càstig a algun atleta ha-
via de produir-se dins dels 
30 dies següents al final dels 
Jocs. Diuen que el racisme va 
ser la clau.
Malgrat la decepció, Thorpe 
va seguir amb l’esport i es 
va fer professional de futbol 
americà, amb el mític equip 
New York Giants, i de beisbol 
amb els Boston Braves o els 
Cincinnati Reds, però a poc 
a poc el bagatge de l’ésser 
humà va anar apareixent sota 
l’esportista. Als 8 anys havia 

perdut un germà bessó i molt 
aviat també als seus pares; a 
sobre, va morir el seu primer 
fill, el que va derivar en la se-
paració de la seva dona i un 
final de carrera gris. A més, va 
retirar-se el 1928, a temps de 
patir la terrible crisi dels 30.
La resta de la seva vida va ser 
un calvari. De ser una llegen-
da va passar a l’oblit, accep-
tant qualsevol feina i gastant 
gran part del poc que gua-
nyava en els bars, fet que el 
va fer passar molts anys vore-
jant la ruïna. El 1950, amb 62 
anys, va ser admès per caritat 
en un hospital per tractar-se 
d’un càncer de boca.
Un any després, Hollywood 
va rodar una pel·lícula de la 
seva vida – on ell va participar 
d’extra– protagonitzada per 
Burt Lancaster, però ja al 1953 
va morir, rodejat dels seus set 
fills vius. Marxava oblidat i 
sense les merescudes meda-
lles que sempre havia recla-
mat el més gran que han vist 
els segles.

http://www.7accents.cat
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https://www.youtube.com/watch?v=LtGJ2d7jkp0
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20a edició del  DIRECTE:
insígnia musical de l’escena 
emergent lleidatana
El concurs Directe es manté viu després de vint anys en cartell

 POL ISHANDA
 LLEIDA
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Tothom sap que els 90 van 
ser molt bojos a la vella Espa-
nya i musicalment vam viure 
una època de desfasament, 
pentinats mod i cultura de 
club. Los Planetas, Sidonie, 
Australian Blonde, Los Freso-
nes Rebeldes, Los Flechazos, 
Undrop, etc, van fer de nos-
altres gent pulcra i amb una 
sensibilitat orgàsmica cap a la 
música. Fruit d’aquesta situa-
ció i enmig de l’època daura-
da, concretament al 1996, en 
Juanjo feia poc que formava 
part de la Paeria i decidia en-
cetar el concurs Directe amb 
un format inicialment diferent 
a l’actual. Es proclamava com 
a Mostra de Música Jove, ce-
lebrant-se a la desapareguda 
Habana Club de Lleida, amb 
la finalitat d’esdevenir una 
iniciativa cultural destinada 
a potenciar, mostrar i donar 
suport a la música emergent 
local del moment. Posteri-
orment va anar adaptant-se 
a les demandes del jove col-
lectiu musical i el Directe tras-
lladava els concerts al carrer 
com a part de la programació 
de les diferents festes de bar-
ris, tancant la mostra de cada 
any amb la  gravació en estudi 
d’un CD recopilatori amb un 
tema de cada banda partici-
pant, en coordinació amb el 
departament de cultura i de 
joventut. Poc a poc aquesta 

En Juanjo ha estat al 
capdavant del Directe 
des dels seus inicis al 
1996.
Foto: Dani Martínez

El Directe 
es consolida 
com a espai 
per als joves 

músics

moguda municipal agafava 
forma i carisma dins l’esce-
na emergent consolidant-se 
com a plataforma per als jo-
ves músics lleidatans, i per tal 
d’ampliar els estils i l’abast 
de la proposta cultural, l’es-
deveniment va obrir les seves 
inscripcions a tot el territori 
estatal. El format va durar tres 
anys i el concurs rebia unes 
quatre-centes maquetes per 
edició però alhora l’escena 
lleidatana es nodria d’un gran 
ventall d’estils i influències 
que proporcionaven diversi-
tat i un buf d’aire fresc matinal 
als clatells més despistats. A 
partir del 2004 el Directe 
adoptava el format actual; 
pre-selecció de maquetes, 
un parell de concerts/final 
en bons clubs  i com a premi 

recompenses variades: l’ac-
tuació dins del cartell de les 
Festes Majors de Lleida, gra-

vació de videoclips, gravació 
d’actuacions, bolo a les festes 
d’Alpicat, etc. Una infinitat de 
bandes entre les quals desta-
quen la Familia Torelli, Acero 
Negro, Mr. Jones, Pull My 
Strings, Koers, Foo, Möndo 
Loco i un llarg etcètera han 
crescut amb aquest concurs 
que sempre ha sabut beure 
d’estils ben variats. Amb en 
Juanjo hem trobat des de 
rock’n roll, fins a electrònica, 
folk, ska, punk, metal, funk, 
reggae, indie, rap, pop. Tot 
hi té cabuda sempre i quan 
l’edat màxima no superi els 
trenta, els integrants visquin 
al Segrià i els temes presen-
tats siguin propis de cada 
banda; i precisament aquest 
últim punt és el que marca 
la limitació més important en 
les darreres edicions ja que 
sembla que hi ha una certa 
tendència encarada a l’evasió 
creativa i el recurrent gir cap a 
les versions, fet que repercu-
teix en un descens de propos-
tes presentades any rere any 
al concurs. Si valoreu l’escena 
emergent lleidatana i sentiu 
el mojo a flor de pell, teniu 
una cita el pròxim 19 i 20 de 
març al Cafè del Teatre on es 
celebrarà l’edició d’enguany 
d’aquesta proposta que gau-
deix de potencial i d’un estat 
excepcional i que contribueix 
a descobrir i a donar veu a la 
música emergent feta a casa 
nostra: la nova Madchester. 
Recomanació musical d’en 
Juanjo: Simple Minds, Live - 
In the City of light (Virgin Re-
cords, 1987). 
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El Directe segueix apostant per la música 
emergent d’arrel lleidatana com a filosofia.
Cartell del Directe 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=dktlq3-gNvk
https://www.youtube.com/watch?v=eIvLTG3sK0w
https://www.youtube.com/watch?v=QBboUwkpDBw
https://www.youtube.com/watch?v=TLaF7ErqArY
https://www.youtube.com/watch?v=wKqF422pw8A
https://www.youtube.com/watch?v=wKqF422pw8A
https://www.youtube.com/watch?v=-uOQSsdEu5c
https://www.youtube.com/watch?v=Ss3W9q8_TkI
http://joventut.paeria.cat/creacio/directe
https://www.youtube.com/watch?v=sdgiEqPqMIY
https://www.youtube.com/watch?v=FrU-RInTdfo
https://www.youtube.com/watch?v=7RlNZiaLFxg
https://www.youtube.com/watch?v=7RlNZiaLFxg
https://www.youtube.com/watch?v=gAuuU0AAtWE
https://www.youtube.com/watch?v=xSt5mvHXYO4
https://www.youtube.com/watch?v=xSt5mvHXYO4
https://www.youtube.com/watch?v=an9x7PIgDv0
https://www.youtube.com/watch?v=VsAdPsLLi84
https://www.youtube.com/watch?v=PvXI1SrzkpM
https://www.youtube.com/watch?v=PvXI1SrzkpM
http://www.cafedelteatre.com
https://www.youtube.com/watch?v=ZhaHLoK3CF4
https://open.spotify.com/album/2ubDYqFzodx4OHicTm9VEm
https://open.spotify.com/album/2ubDYqFzodx4OHicTm9VEm


VISUAL

NÚRIA GRAHAM presenta 
‘First Tracks’, el seu darrer EP

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

Des de fa anys, per mi és ha-
bitual la sensació que com 
menys públic hi ha en un con-
cert, més bo serà l’espectacle. 
I un cop més es va complir. El 
darrer 29 de gener l’artista 
vigatana passava per la sala 
Manolita just abans que es 
publiqués el seu darrer tre-
ball, però en realitat això va 
ser el menys important. Nú-
ria Graham acompanyada de 
Jordi Casadesús, de la Iaia, i 
del baterista de Gramopho-
ne Allstars, ens deixava als 
presents sense respiració. Co-
mençava el bolo amb els dos 
primers temes del seu anteri-
or treball Bird Eyes (Primave-

ra Sound 2015) i l’hi va faltar 
poc més per crear un color i 
un paisatge musical que ana-
va des del folk totalment rein-
ventat fins al pop psicodèlic, 
passant pels moments ambi-
entals i melosos que obliga-
ven a evadir-te de la realitat 
per gaudir al límit.

L’artista de Vic pre-
senta el seu darrer 
treball discogràfic: 
‘First Tracks’ (Ha-
lley Records, 2015).

Finalitza la primera edició del Festival 
Interestelar a Barcelona

 POL ISHANDA
 BARCELONA

www.7accents.cat

La psicodèlia està de ce-
lebració. A finals de l’any 
passat sorprenia l’anunci 
d’un nou festival a la capital 
encarat únicament a aquest 
estil. Naixia l’Interestelar, 
presentant dins del seu car-

tell noms com els joves Opa-
tov, Tokyo Sex Desctruction, 
Cápsula, Pacosan, etc. L’es-
deveniment es duia a terme 
a la sala Barts a finals de fe-
brer on es van poder apre-
ciar samarretes destenyides, 
autèntics hippies vivint enca-
ra a l’època de la guerra del 
Vietnam i sobretot molt fuzz 
70’s. Llarga vida Interestelar.

Cartell de la primera edició del Festival psi-
codèlic Interestelar.

Mor George Martin, el productor dels 
Beatles i una eminència musical

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

No s’ha de menysprear mai 
la figura d’un productor. Se-
gurament la seva feina és 
tan important com la dels 
propis músics i constant-
ment ajuda a potenciar el 
caràcter i la polidesa del so 
als discs per tal que aquests 

puguin adoptar un caràcter 
únic, propi i equilibrat, tant 
per la banda com per als 
oients. Així doncs, desapa-
reix George Martin, un dels 
artífexs del so dels aclamats 
Beatles, i com a conseqüèn-
cia, de la british invasion i la 
posterior onada pop. Pen-
seu el mateix que jo? Qui-
na festassa es deuen estar 
montant allà dalt...

George Martin, durant una sessió de 
gravació amb els Beatles.

Els mallorquins DA SOUZA
publiquen ‘Gran Salt Endavant’

Portada de Gran Salt Endavant (Famèlic, 2016), el darrer treball dels 
mallorquins Da Souza. 

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els joves Da Souza han acon-
seguit amb el seu darrer disc 
Gran Salt Endavant (Famèlic, 
2016) que finalment la músi-
ca tingui olor a calor, sorra, 
crema solar i sal de mar. No 
sé exactament si és perquè 
aquests xavals enamorats de 
la sobrassada s’han enfortit a 
base d’anys girant amb la seva 
banda germana, els putos Be-
ach Beach, o perquè de forma 

natural gaudeixen de ser una 
de les bandes més promete-
dores del panorama català. 
Tot i tenir ja quatre publica-
cions sota l’aixella, aquest 
darrer treball consolida el seu 
so, l’hi proporciona un estil 
madur i els ajuda a fugir cada 
cop més del crit pelat per a 
ubicar la seva música dins de 
melodies que naveguen entre 
el pop i el rock més costaner, 
fruit de les guitarres agudes i 
estridents mesclades amb riffs 
eterns que s’endinsen cada 
cop més  al fons del corall. Un 

disc impecable que s’atreveix 
a mostrar des de temes ro-
dons com Tot és aquí, fins a 
rituals instrumentals com és el 
cas d’Ascensors. I no m’agra-
daria obviar en cap moment 
la importància del seu segell 
discogràfic, Famèlic, que des 
de la plana de Vic i publica-
ció rere publicació deixa en-
treveure veritables joies que 
mereixen ser valorades una a 
una. Tot és aquí i tot és avui 
gent! Si voleu gaudir de la 
banda aquí teniu les primeres 
dates de presentació.
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http://www.salamanolita.com/cat/
http://www.salamanolita.com/cat/
https://www.youtube.com/watch?v=waW-dPW56XQ
https://www.youtube.com/watch?v=3wjD7T8puDs
https://www.youtube.com/watch?v=3wjD7T8puDs
https://open.spotify.com/album/0s8lWLAIhWeKdeR9zDxNAm
https://www.facebook.com/festivalinterestelar/
https://www.youtube.com/watch?v=pS5PzsSjBuA
https://www.youtube.com/watch?v=pS5PzsSjBuA
https://www.youtube.com/watch?v=IS1MzTkgFzQ
https://www.youtube.com/watch?v=jAi4m-GRpEw
https://www.youtube.com/watch?v=9EMS8ZbJ2x0
http://www.barts.cat/es/ca/
https://www.youtube.com/watch?v=c1PiHWppGQc
https://www.youtube.com/watch?v=U_Uc1sgWS5k
https://www.youtube.com/watch?v=U_Uc1sgWS5k
https://open.spotify.com/track/30iE15DgafmnNeud1ypk1o
https://open.spotify.com/track/4EMIj9rhhO2cgQ5fhTMGnT
http://famelic.com
https://www.facebook.com/DA-SOUZA-461443453897671/timeline/


“El pederasta va 
arribar a entendre 
com a natural una 

relació sexual entre 
ell com a pare i tutor 

i els seus fills”

Carles Porta
al contraatac

“Una persona que 
pateix un abús no diu 
res perquè té por de 
l’estigmatització social” 

El periodista i escriptor llei-
datà Carles Porta publica ‘Li 
deien pare’, un relat on abor-
da el ‘cas Castelldans’ des de 
quatre punts de vista.

David Donet tenia 33 anys 
quan va obtenir la idoneïtat 
com a família d’acollida i 50 
quan el van detenir per ha-
ver comès el “pitjor crim 
del món”, com el defineix 
el periodista Carles Porta 
(Vila-sana, 1963): els abusos 
a menors. El cas va sacse-
jar Castelldans l’estiu de fa 
3 anys, quan es va descobrir 
que el tutor d’una casa amb 
nens tutelats per la Generali-
tat durant 17 anys havia abu-
sat de sis menors i ho havia 
gravat. Porta s’ha endinsat 
en el conegut popularment 
com a ‘cas Castelldans’ i pu-
blica ‘Li deien pare’ (Pòrtic), 
Premi Godó de reporterisme 
i d’assaig periodístic, un relat 
en què aborda els fets des 
de quatre punts de vista dife-
rents. 

Perquè creus que les vícti-
mes d’abusos callen?

Perquè tenen més por de 
l’estigmatització social que 
del propi abús.

Una conversa a Facebook on 
un home, David Donet, oferia 
a un menor fer-li fotos eròti-
ques va posar sobre la pista 
els Mossos d’Esquadra sobre 
un cas de pederàstia. La po-
licia va estirar del fil i va anar 
a parar a Castelldans, el  po-
ble on vivien Donet i els ado-
lescents que tenia en règim 
d’acollida. L’escorcoll policíac 
va fer sortir a la llum pública 
desenes de cintes en què el 
pederasta abusava dels me-
nors al llarg de més de disset 
anys i ho gravava en vídeo. 

A ‘Li deien pare’, que ha arri-
bat a les llibreries aquest fe-
brer, Carles Porta recull quatre 
versions del mateix fet. D’una 
banda, el del policia que va 
investigar el cas, la de la víc-
tima principal, la del pederas-
ta i la de la professional de la 
fundació que li adjudicava els 
nens i en feia el seguiment. 

Perquè has decidit escriure 
el relat a quatre veus?

Perquè és la forma més neta i 
honesta que ha trobat per re-
flectir el cas. El relat en prime-
ra persona dels quatre prota-
gonistes ofereix una puresa 
directe i sense adjectius amb 
l’objectiu que el lector pugui 
jutjar i analitzar.

Hi ha alguna versió que 
t’hagi sorprès més que les 

altres?

La versió que més ha sorprès  
és la de la principal víctima 
dels abusos, el Santi, per la 
normalització tremenda que 
ofereix dels fets. Al final, vaig 
arribar a la conclusió que el 
més greu pel nen és que el 
cas es descobrís. És precisa-
ment l’acceptació dels fets la 
part més greu perquè entenc 
que l’abús dura una estona, 
però el secret es manté tota 

la vida, com un cinturó que 
estanya i no permet ser lliure.

I el pederasta David Donet, 
com ho explica? 

Ho fa per primera vegada i 
des d’un punt de justificació, 
assegurant que no es tractava 
d’un abús amb violència sinó 
consentit. 

També has recollit la versió 
de diversos menors, a més 

de la del protagonista...

Sí. I el que he entès és que 
no denunciaven per por i ver-
gonya. Es tractava de nens 
de famílies desestructurades, 
per tant, dobles víctimes que 
creien que si tenen proble-
mes amb els menors haurien 
de tornar a casa seva. Alho-
ra, els prenia la vergonya de 
confessar-ho en una societat 
que no ho entén. Quan algú 
confessa un abús, té més por 
de l’estigmatització social 
que del propi abús, per això 
molts callen.

Com s’entén que aquesta 
persona pogués estar disset 
anys abusant de menors?

Donet va arriba a entendre 
com a natural una relació se-
xual entre pare-tutor i fills. Ell 
s’adonà aviat que no feia bé, 
però s’hi troba bé i ho tenia fà-
cil. Així, la situació que vivien 
els nens víctimes d’abusos a 
la casa d’acollida era indetec-
table, perquè de cara als nens 
era un bon pare i vist des de 
fora una bellíssima persona.

Creus que aquest cas pot 
afectar a les moltes famílies 
d’acollida que hi ha actual-
ment?

Espero que no. De fet, el 
relat arrenca amb una de-
claració d’intensions com a 
dedicatòria: ‘A les famílies 
d’acollida, amb agraïment’. El 
‘cas Castelldans’ és una ano-
malia en un context de famí-
lies que es caracteritzen per 
actuar per l’altruisme més pur 
de la societat actual. Fan una 
feina espectacular i milloren 
la nostra societat i és molt di-
fícil obtenir l’aval per ser famí-
lia d’acollida. No hi ha diners 
per pagar allò que fan.
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