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editorial
Seria terrible viure sense música
“Seria terrible viure sense música”, resa Los 40 Principales mentre els quatre primers
acords de l’obra mestra d’Oasis, “Wonderwall”, es repeteixen insistentment. Curiós que
sigui l’emissora que menys ha
treballat en favor del bon gust
auditiu dels i les nostres joves
la que hagi creat una falca radiofònica tan encertada i, alhora,

apropiada. Seria terrible viure
sense música, encara més després de quatre dies degustant
exquisit caviar sonor de la mà
del xef Antoni Gorgues, que ha
cuinat el millor MUD dels darrers deu anys. Tot i que no rebi
l’atenció mediàtica que es mereix ni obtingui el gruix de públic d’altres propostes similars,
l’èxit del Festival de Músiques

Disperses resulta inapel·lable.
Els lleidatans no sóm persones
massa afins a provar, experimentar, innovar o, simplement,
canviar; per aquest motiu, que
iniciatives tan radicals com el
MUD funcionin ens sorprèn
i ens satisfà a la vegada. Diuen que tot allò que funciona
a Lleida, per la dificultat que
se li suposa a aquesta ciutat i

a la resta de la província, funcionaria arreu. Tanmateix, potser començaria a ser hora que
allò que funciona arreu també
funcionés a Lleida. Alguns en
diuen seguir el corrent; nosaltres, evolucionar. Perquè seria terrible viure sense música,
però encara ho seria més amb
la mateixa música (o cantarella)
de sempre.
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Chiharu
Shiota,
allí on tot
comença
JOAN
ROSINACH
LLEIDA

www.7accents.cat
Un èxit de visitants que ha portat
a la mateixa entitat organitzadora a prolongar l’exhibició “In the
beggining was...” fins a mitjans
de juliol d’aquest 2016. I és que,
en només quatre mesos, ja són
més de 10.500 les persones que
s’han acostat a l’exposició per degustar –com en els millors restaurants del nostre país- una mostra
que ha estat creada en exclusiva
per aquestes instal·lacions. Shiota evoca en aquesta obra temàtiques com l’absència, l’existència,
la memòria i la relació d’un mateix
amb el seu entorn. Tot això, a partir de la utilització de colors amb

tons vermells i negres, i textures
pròpies com la llana i les pedres.
In the beggining was... (2015)
Es tracta de la principal obra de
la mostra i que ha donat nom a
l’exposició. Una instal·lació inèdita creada especialment per l’artista japonesa per a la Fundació
Sorigué, una empresa familiar que
es dedica a l’explotació de grava.
S’explica que Chiharu Shiota va
visitar la planta d’extracció de pedra i, a l’instant, es va adonar que
aquest material havia de ser protagonista en el seu projecte per
a la fundació. “Per treballar a un
espai l’he de conèixer, he de ferlo plenament meu abans”, explica
Shiota. Amb tot, la pedra no només encarna l’inici de la casa Sorigué sinó que, al mateix temps,
simbolitza l’origen del món.

En una espai extraordinari de 440
m2, emergeix un enigmàtic bosc
negre dut a terme amb 350 quilòmetres de llana i 3 tones de pedra
–procedents, com no, de la mateixa gravera- inundant un espai
creat per les pedres que es dilueixen en una densa trama de forma
circular. Un espectacle als ulls de
qualsevol, representat a la perfecció per una constel·lació estel·lar i
l’inici de l’univers on la llana es dibuixa com la fosca nit i les pedres
es vesteixen d’estrelles i planetes.
“Potser quan la vida d’algú acaba
es dissol en l’univers”, concloïa
l’artista en la presentació.
Over the continents (2015)
Aquesta és una altra creació a
gran escala que acompanya la
mostra. En “Over the continents”,
inspirada en l’obra The key in the

clic
per veure
vídeo

hand de la mateixa artista, Chiharu Shiota ha permès deixar la
seva petjada a tots aquells ciutadans que han respòs a la crida
de l’artista japonesa. Un total
de 545 sabates usades i donades anònimament acaben creant un cosmos ple de vermells
secrets que s’entrellacen enmig
dels records personals dels antics propietaris d’un calçat que
ha anat fent camí amb cada un
d’ells. Segons Shiota, “les sabates comparteixen les històries de
les persones que les han portat”.
Unes històries que a “Over the
continents” acaben prenent vida
pròpia amb el missatge que brolla de cada sabata. Com si els fils
individualment unissin les veus
de totes les persones per acabar
donant sentit al conjunt de les
paraules.
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L’autora evoca
temàtiques com
l’existència,
l’absència i la
memòria.
Fotos: Dani
Martínez i Fundació Sorigué.
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“Cal saber d’on venim per
tal de provar d’entendre
qui som i cap a on anem”.
Amb aquestes paraules
inspirades en l’evangeli de
Sant Joan explica
Chiharu Shiota els motius
que la van portar a titular
“In the beginning was...”,
la seva darrera exposició
que, des de l’octubre de
l’any passat, es pot veure
a la Fundació Sorigué de la
ciutat de Lleida
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Chiharu
Shiota

Va néixer
a Osaka, Japó, l’any 1972.
Es va formar com a dibuixant abans de traslladar-se
a Berlín, on va començar a
experimentar amb la instal·
lació i la performance. Ella
mateixa explica que a l’ar-

ribar a Alemanya se
sentí descol·locada,
com si un abisme
s’hagués interposat
entre els seus dos
mons. D’aquí, que
centenars de finestres abandonades li servissin per
conèixer i plasmar
els propis límits.
Reconeguda per les
seves monumentals
instal·lacions, l’artista
sempre explora en elles
les relacions entre el cos
humà, la memòria i la pèrdua. Després de participar
en nombroses exposicions
internacionals, com la Trienal d’Aichi de Japó el 2010,
la Biennal de Gwangju de
Corea del Sud el 2006 i la
Trienal de Yokohama de
Japó el 2001, actualment
el pavelló japonès de la 56
Biennal de Venècia (Itàlia)
alberga la seva exposició individual.

Tuitopinions
@pepmartorell Si esteu per Lleida i teniu una estona, no us perdeu l’exposició
de Chiharu Shiota a la Fundació Sorigué. Uau
@xesc_bonnin “In the

beginning was...”, magnífica
instal·lació de #ChiharuShiota
a la @fundaciosorigue

@Joana_Soto

Molt i
molt recomanable l’exposició
de la japonesa Chiaru Shiota
de la @fundaciosorigue de
#Lleida. No us la perdeu!

@LauraLaveda

‘In
the beginning was...’ Chiharu Shiota @fundaciosorigue
#Lleida. Fils, finestres, pedres,
sabates... Impressionant!

@mar_gotarda Amazing l’expo de Chiharu Shiota
a la @fundaciosorigue

@atotdrap

En dos paraules IM - PRESSIONANT
#chiharushiota in the beginning was... A la @fundaciosorigue…

His Chair (2005)
La primera sala rep el visitant
amb aquesta obra, estrenada l’any 2005 i que Chiharu
Shiota recrea de nou a l’espai
de la Fundació Sorigué. Una
instal·lació creada a partir de
finestres antigues del Berlín
oriental que l’artista japonesa
recuperà als anys 90 per convertir-les en una composició
imperdurable. De fet, Shiota
–resident a Berlín des de fa
gairebé vint anys- comenta
que “quan veia aquestes finestres m’impressionava pensar en
les històries i
sentiments
de
les
persones
que havien estat
mirant
a través
d’elles”.
Una mirada
a través de la
vida humana que
l’artista també remet en
aquesta obra. Sent-hi sense
ser-hi. N’ha tingut prou amb
una cadira al centres de la
instal·lació.
“His Chair” és una aproximació del site-specific que l’artista japonesa desenvoluparà
per al projecte Planta de la
mateixa Fundació Sorigué.
Un treball que s’instal·larà a
uns set metres de profunditat

i que permetrà als visitants
observar, des de dalt i a través de les finestres, els relats
de la història que hi ha al darrere.
Bathroom (1999) i In the
Bathroom (2002)
El visitant no pot anar-se’n de
l’exposició sense fer un cop
d’ull a la quarta instal·lació
que conforma l’exposició.
Dues obres que, per primera
vegada, dialoguen entre si.
“Bathroom” i “In the Bathroom” s’han realitzat
en moments diferents però
l’artista hi
escenifica
un motiu
en comú.
La reflexió sobre
els
records que
no es poden
esborrar. Com
les finestres que
expliquen històries a
través dels que hi mirem, les
sabates que deixen petjada al
caminar o els fils que teixeixen els llaços de les nostres
vides. Una bona manera de
saber d’on venim i, sobretot,
de saber cap a on anem. I és
que surts de l’exposició amb
la sensació de voler tornar-hi
a entrar i situar-te, de nou, allí
on tot comença.

Un total de
545 sabates
creen un
cosmos ple de
vermells

@LluisAgea Espectacular exposició
de Chiharu Shiota a la @fundaciosorigue de
#Lleida

Assessors Fiscals
la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients
 
  
gestió comptable, mercantil i

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

c/ Canyeret 17-19 . 25007 Lleida . 973 24 35 82 . Fax 973 24 07 12 . info@fauria.es
www.fauria.es
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“Per recollir primer s’ha de
sembrar” i l’AECC porta
més de 60 anys sembrant
somriures i recollint il·lusions
JUDIT
GÓMEZ
LLEIDA

www.7accents.cat
Quedo amb l’Eva davant del
Col·legi Episcopal de Lleida.
Són quasi les 9 del matí i hem
de deixar la seva filla Alèxia
a l’escola, i com fa cada dia,
anem caminant cap a la seu
de l’AECC a Lleida. L’Eva Figuera és psicòloga i coordinadora de l’AECC Catalunya
contra el Càncer a Lleida.
Plou i caminem sota el paraigües.
JUDIT GÓMEZ
Com arribes a ser la coordinadora d’AECC a Lleida?
EVA FIGUERA

Vaig estudiar psicologia a
Barcelona i a l’estiu vaig fer
les pràctiques a l’AECC d’Osca, d’on jo sóc. Després vaig
formar part de l’equip psicòleg d’ADIMA i finalment vaig
començar com a psicòloga a
l’AECC Lleida. Feia de psicòloga a jornada completa
i també vaig començar a fer
tasques d’organització i coordinació d’activitats fins que
em van proposar ser la coordinadora gerent de la seu de
Lleida.
J. G.
És més difícil la coordinació
a la feina o a casa?
E. F.
És complicat ser mare i treballadora, però m’estresso
més aquí. El meu marit també

7 hores i

treballa i per sort jo he pogut
adaptar el meu horari laboral
a la meva filla. A part, també
faig classes de psicologia a Infermeria. Podria fer més hores
com a professora, m’agrada
molt i em fa sortir de la rutina,
però prefereixo dedicar les
meves hores lliures a l’Alèxia.
Arribem a l’oficina. L’Eva encara no s’ha tret la jaqueta i
ja ha d’atendre diverses trucades.
J. G.
És difícil coordinar-ho tot?
E. F.
El més complicat de tot és
posar-ho en marxa, engegar
nous projectes o activitats,
que t’acullin com esperes i
que ho creguin tan important

com ho fem nosaltres.
J. G.
Quan sortiu al carrer, la gent
us coneix?
E. F.
Ens coneixen però no saben
que fem. Suposo que fins que
una persona no es troba en
la situació no s’informa dels
serveis que oferim. Per això
treballem tant amb les campanyes d’informació i prevenció per atansar-nos a la gent.
J. G.
I responen bé?
E. F.
La gent valora molt el que
fem i amb les campanyes
augmenten els socis. Estem
molt contents per la confian-

ça que rebem fruit de la tasca
ben feta. Es nota quan sortim
al carrer, la gent veu el nostre
logotip i saben qui som. Els
inicis són complicats però una
vegada posats...
J. G.
Rebeu ajudes per part de les
empreses?
E. F.
Amb la crisi vam notar una
certa davallada però avui en
dia se’ls ofereixen moltes facilitats. Ara quan fan les donacions les poden desgravar i les
empreses estan encantades i
responen força bé. Ens dóna
un perfil de seguretat i transparència. Però he de dir que
la població del carrer és més
solidària que les empreses.
Ens trobem gent de tot, des
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la voluntat
d’ajudar
d’aquell que vol fer donacions anònimes fins aquell que
vol desgravar 30 euros de
donació, però estem oberts
a tot.
J. G.
I subvencions en rebeu?
E. F.
Fa sis o set anys la Diputació
va fer una aposta molt gran
per nosaltres en qüestió de
territori. Rebem ajudes per
l’extensió territorial perquè
totes les capitals de comarca
i els Centres d’Atenció Primària puguin oferir els mateixos
serveis que podem oferir nos-

altres aquí a Lleida i complementar així els serveis mèdics
Actualment, a Lleida i província, tenim 54 juntes locals que
depenen de la nostra associació “mare”. Al principi es
gestionaven soles pel que fa a
l’administració, però ara, com
que el control a les ONGs és
tan gran, ho hem de fer des
d’aquí. S’ha perdut força autonomia en part, però ens ha
donat més professionalitat.
J. G.
Cada cop apareixen més associacions i organitzacions
que donen serveis entorn
del càncer, com conviviu

amb aquestes?
E. F.
Convivim. Nosaltres tenim assumit que som la “mare”, fem
des de prevenció fins a cures,
amb tres àrees principals com
és la investigació, el suport i la
prevenció. Hem de conviure
amb els altres de la millor manera. És cert que cada vegada
n’hi ha més, però cada una
s’especialitza en alguna cosa.
Així que ens relacionem amb
respecte i intentem col·laborar
amb tot el que podem, ja que
tenim una lluita comuna. A
més, cada cop la gent està
més informada, hi ha menys

10

tabús i fa que la gent s’agrupi i
normalitzi la malaltia.
J. G.
Llavors augmenta el càncer
o és que cada cop en parlem
més?
E. F.
El càncer augmenta, com
també augmenta la supervivència. Abans no se’n parlava tant perquè és una malaltia potencialment mortal,
però ara tenim molta informació a l’abast. I a nosaltres
ens ajuda, com ens ajuden els
supervivents que, en molts
casos, són persones que tenen seqüeles laborals, socials
i potser físiques. Ells són usuaris nostres i ens ajuden també a parlar amb altra gent i
contribuir en la causa. Moltes
vegades es fan voluntaris.
J. G.
Quants voluntaris teniu?
E. F.
Aproximadament uns 560.
Molts cops la gent s’acaba
fent voluntària després dels
serveis que rep. Aquí a les
oficines també tenim a molta
gent que és voluntària, que
ara mateix està a l’atur o que
simplement vol ajudar-nos a
lluitar amb aquesta malaltia
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i això per nosaltres és molt
gratificant. Tots els voluntaris
però, reben una formació, sigui quina sigui la seva tasca,
des de sortir al carrer amb les
guardioles fins a tractar amb
un pacient. No busquem cap
perfil, sinó simplement que
tinguin ganes. Sense els voluntaris no seríem res.
J. G.
Però amb totes les activitats que feu i el volum de
gent que moveu, en teniu
prou amb les subvencions i
les donacions?
E. F.
Rebem moltes ajudes i
col·laboracions. Intentem que
totes les activitats que organitzem ens surtin a cost zero
però a vegades hem de fer
una petita inversió. Diuen que
per recollir un fruit primer s’ha
de sembrar, i nosaltres fem el
mateix. A vegades ens hem
d’allunyar de la imatge d’ONG
pobre sense recursos i invertir
per poder continuar oferint
serveis a tota la població.
J. G.
Hi ha alguna diferència entre AECC Espanya i AECC
Catalunya?
E. F.

L’AECC té 52 juntes provincials i una és l’AECC Catalunya contra el Càncer.
Des d’AECC Catalunya ens
coordinem amb les altres
províncies, tenim accions i
dinàmiques conjuntes. Des
de Madrid coordinen el màrqueting i proposen els serveis
mínims que ha de tenir cada
regió i després, cada comunitat i cada província aplica
com pot/vol les seves línies
d’actuació i juga amb els seus
recursos propis i les necessitats de la gent que conforma
aquestes regions.
J. G.
Què significa per a tu estar
aquí?
E. F.
M’encanta la feina que faig.
Aquesta no es podria fer si
no hi creus. Jo crec molt en
les millores i en els avenços
que podem fer. És una feina
molt gratificant i compensa
molt. A més, coordino un
equip molt bolcat en aquest
àmbit, estimen la societat i
estimen tot allò que fan i és
un dels requisits bàsics perquè tot això funcioni i que
cada cop puguem apropar
els nostres serveis a tot el
territori i millorar així la seva
qualitat de vida.
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L’AMPA de Ciutat Jardí,
contra el tancament de P3
15·03

Qualifiquen “d’unilateral, desencertada i injustificada” la
decisió d’Ensenyament i recullen signatures de suport

11
17
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REDACCIÓ
LLEIDA

www.7accents.cat
Els pares i les mares de l’escola Ciutat Jardí de Lleida han
iniciat una recollida de signatures contra la decisió del
Departament d’Ensenyament,
que qualifiquen “d’unilateral,
desencertada i injustificada”,
de suprimir el curs vinent una
de les dues línies de P3 de què
disposa actualment el centre. L’AMPA té previst lliurar
aquest dimecres totes les signatures recollides als Serveis
Territorials
d’Ensenyament
a Lleida i al Síndic de Greuges de Catalunya, tenint en
compte que la preinscripció
comença el dia 30. El director
dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida, Miquel
Àngel Cullerés, va confirmar
aquest dilluns a l’AMPA de
l’escola Ciutat Jardí de Lleida
la decisió del Departament de
tancar una de les dues línies
de P3 del centre el
curs escolar 20162017, al·legant
la
baixada
de natalitat
a la zona
d’influència
del centre.
Els
pares
i les mares neguen
aquesta argumentació, ja que

14·03

Agressió a un
professor en un
institut de Bellcaire
REDACCIÓ
BELLCAIRE D’URGELL

Nens de P3 en una escola de Lleida.
Foto: Arxiu
asseguren que “no hi ha correlació entre la davallada de la
natalitat des del 2008 al 2012
i el nombre de sol·licituds de
preinscripció rebudes
al centre els darrers cursos, sinó
tot el contrari”, segons
Jordi
Ber e n g u e r,
president
de l’AMPA.
Davant
la
decisió d’Ensenyament,
l’AMPA ha ela-

El període de
preinscripció
per al pròxim
curs s’inicia el
30 de març

16·03

borat un manifest i ha iniciat
una recollida de signatures
contra la decisió d’Ensenyament, ja que asseguren que
reduir per al curs vinent l’oferta de P3 a 25 places –15 de
les quals serien ocupades per
alumnes amb germans al centre– deixaria en només 10 les
vacants per al pròxim curs.
Els pares i les mares defensen
que l’escola es troba situada
“en un barri en expansió amb
molt potencial de creixement”
i que acull l’Hospital Arnau de
Vilanova, l’IRBLleida, l’ETSEA,
la Facultat de Medicina, el

CIUTADANS

C’s insta el Govern de la Generalitat a mantenir la
línia de P3 de l’escola Ciutat Jardí

REDACCIÓ
LLEIDA

El diputat de Ciutadans (C’s)
per Lleida al Parlament de Catalunya, Jorge Soler, ha instat
el Govern de la Generalitat
a “mantenir la línia de P3 de
l’escola Ciutat Jardí tal i com
l’AMPA i el professorat recomanen”, en una Proposta de
Resolució. Soler ha denunciat

SOCIETAT

que “el Departament d’Educació vulgui tancar de forma
unilateral i injustificada la línia
de P3 per al curs 2016/2017”
i ha informat sobre “l’existència d’uns informes de l’escola
i l’AMPA amb un extens argumentari sobre la necessitat
de mantenir la línia oberta”.
Des de C’s s’assegura que
“el govern de la Generalitat
no ha tingut en compte que

el barri es troba en un procés
d’expansió i creixement”, i
que “actualment acull més
de 5.000 treballadors”. Alhora, Soler ha recordat que “un
nombre important de pares i
mares escullen aquesta escola
perquè els permet conciliar la
vida familiar i laboral” i que “la
prioritat hauria de ser millorar
la qualitat educativa reduint
la ràtio d’alumnes per aula”.

Centre Penitenciari de Ponent
o el parc de Bombers, entre d’altres equipaments que
engloben uns 5.000 treballadors, alguns dels quals han
optat per portar els seus fills a
l’escola Ciutat Jardí. Per això,
l’AMPA defensa el dret a la llibertat d’elecció de centre per
part de pares i mares, tenint
en compte que més del 80%
de les famílies que porten els
fills a aquesta escola no resideixen al barri ni a la seva
zona d’influència. Actualment,
l’escola compta amb 450 places en els diferents cursos.

16·03

Els Mossos d’Esquadra van
detenir dissabte un noi de 15
anys i una noia de 18 anys,
veïns de Linyola, per agredir
un professor de l’institut de
Bellcaire d’Urgell. Els fets
van tenir lloc el dia abans,
el divendres 11 de març,
quan van colpejar el braç
del docent amb una barra
de ferro. L’home no va requerir hospitalització per les
ferides que li van fer aquest
menor i la noia, que, segons
han informat els Mossos, no
eren actualment alumnes
del centre. Després de presentar la denúncia el mateix
divendres, els Mossos van
iniciar una investigació per
enxampar els agressors que
van ser detinguts l’endemà
a Balaguer acusats d’un delicte d’atemptat a l’autoritat.
El mestre va declarar dilluns
davant del jutjat que el pare
d’una alumna el va amenaçar dies abans dels fets.

ECONOMIA

Deu empreses ofereixen contractes
a la Fira UdL Treball de Lleida

REDACCIÓ
LLEIDA

Una desena d’empreses de la
seixantena que participen en la
3a edició de la Fira UdL Treball
ofereixen contractes a graduats de la Universitat de Lleida.
Es tracta d’Activa Mútua, GFT
Consulting, Grup Alimentari
Guissona, Mister English, OPP
Group, Optima, Ros Roca,

Serveto, Vall Companys i Quonext, interessades majoritàriament en titulats amb perfils
tecnològics, enginyeria mecànica i recursos humans. La resta també recullen currículums
per incorporar-los a les seves
respectives borses de treball,
mentre l’Agència Catalana de
Turisme ofereix la possibilitat
de sol·licitar beques per treballar a l’estranger.
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el que hem fet
bullir a la web
aquesta setmana

www.

7accents.cat
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CULTURA

Els turcs Baba Zula
tanquen la millor edició
del Festival de Músiques
Disperses de Lleida
ACN
LLEIDA

Els organitzadors diuen que ara s’ha d’avançar en qualitat i incidir en el
sector infantil. Foto: Ajuntament de Lleida

Lleida Expo Tren, el saló més
important del turisme ferroviari
REDACCIÓ
LLEIDA

www.7accents.cat
“Lleida Expo Tren es conso·
lida com el saló més impor·
tant del Sud d’Europa en
turisme ferroviari i posiciona
la ciutat de Lleida en aquest
sector”. Així s’ha expressat
l’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, en la cloenda del saló.
Ros ha qualificat d’èxit abso·
lut l’edició d’aquest any en
que han passat per la fira al
voltant de 13.000 persones
i unes 3.000 per les instal·
lacions del Pla de Vilanoveta.
Quant a la procedència
d’aquests visitants, un 35%
ha estat de les terres de
Lleida i un 65%, de la resta
de Catalunya, Estat espa·
nyol i Europa. Cal destacar
que enguany han visitat el
saló afeccionats al món del

tren de França, Suïssa, Bèl·
gica, Alemanya i Noruega.
Raül Valls, organitzador del
certamen, atribueix aquest
augment de visitants es·
trangers a la important pro·
moció que s’ha fet en fires
d’arreu d’Europa com Fran·
ça, París, Itàlia o Alemanya.
Valls ha dit que Lleida Expo
Tren està totalment consoli·
dada i que “ara cal avançar
cap a la millora en qualitat
més que de la quan·
titat, ja que els
8.000
m2
que
ocu·
pa el saló
són sufici·
ents per
al volum
d’exposi·
tors que
reuneix.
No ens tan·
quem a créi·

xer una mica més, però ens
importa més la qualitat de
les maquetes que l’ampli·
ació”. De cara a pròximes
edicions, l’organitzador del
certamen també ha apostat
per internacionalitzar molt
més el saló, per promocionar
la fira entres els lleidatans i,
sobretot, “per incidir més en
el sector infantil, perquè els
nens són el futur”.
Unes
3.000 persones van visitar
també les instal·lacions
del Pla de Vilano·
veta, on l’Asso·
ciació per a la
Reconstruc·
ció i Posta
en Servei de
Material Fer·
roviari His·
tòric (ARMF)
va programar
una jornada de
portes obertes.

Va rebre
13.000
visitants de
sis països
diferents

Un dels grups més aclamats
de la música alternativa a
Turquia, els Baba Zula, va
ser l’encarregat de tancar
la desena edició del MUD,
el Festival de Músiques
Disperses de Lleida, pioner
del neofolk a l’Estat espa·
nyol. Una oportunitat úni·
ca de veure un grup vetat
als mitjans públics del seu
país per les seves lletres
crítiques amb el Govern
de Recep Tayyip Erdogan.
El MUD es caracteritza per
oferir una de les programa·
cions més eclèctiques dels
festivals que se celebren a
l’Estat i té un públic fidel,
com ho demostra el fet
que dies abans de comen·
çar tots els abonaments
ja estaven esgotats. La
d’aquest any ha estat la mi·
llor edició del MUD segons
el seu director, Antoni Gor·
gues. Sobretot per tres mo·
tius: la qualitat artística de
les formacions que hi han
participat, l’increment de
públic fins als 1.200 espec·
tadors i, sobretot, per ser
cada vegada més valorat.
Xarim Aresté i El Conjunt
de Miracle van obrir dijous
un festival que també ha
permès descobrir els expe·
riments de veu i violí del bri·
tànic Sieben, el virtuosisme
a la guitarra del malià Vieux
Farka Touré i el retrobament
de la banda de culte nova·
iorquesa The Optic Nerve.
La formació que tanca la
desena edició del MUD,

Baba Zula, es va formar a
Istanbul el 1996 i ara està
de gira mundial per cele·
brar el seu 20è aniversa·
ri. El de Lleida serà l’únic
concert que faran a l’Estat
espanyol i el públic desco·
brirà les cançons del seu
darrer treball, 34 Oto Sa·
nayi. Utilitzant el saz com a
base (instrument de corda
similar al buzuki), el grup
combina electrònica, psi·
codèlia i folklore turc amb
influències de Jimi Hendrix,
Bob Marley o The Doors.
El MUD és la mostra de
música folk organitzat per
l’Ajuntament de Lleida i
Guerssen, que té un for·
mat petit-mitjà i que bus·
ca l’essència, la proximitat
i, sobretot, l’autenticitat.
El Cafè del Teatre de l’Es·
corxador és l’escenari del
MUD, que ofereix una vi·
sió general actualitzada de
l’estatus de la música folk
actual, amb múltiples i va·
riats mestissatges entre tra·
dició i modernitat. És un fet
molt habitual que bona part
dels artistes participants en
el MUD no hagin actuat
abans a l’Estat espanyol i,
en molts casos, ni tan sols
a Europa. Multitud de noms
han passat ja pel MUD, al·
guns més coneguts com
Omar Souleyman, Fairport
Convention, Magna Carta o
Vashti Bunyan i molts d’ells
autèntics desconeguts que
han sorprès el públic i han
deixat empremta de la filo·
sofia del Festival, com ara
Lisa o Piu, Circulus, Ashwin
Batish o Lovely Luna.
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El Força Lleida es juga la vida
11
al
de
l’
en el dia del bàsquet lleidatà
17·03

Es preveu complicada la participació dels lesionats
Emmy Andujar i Jaime Heras en l’encontre
MARC RETAMERO
LLEIDA

www.7accents.cat
L’Actel Força Lleida afronta aquest divendres al Barris
Nord (21h) el partit més important de la temporada. Els
deixebles de Joaquín Prado
reben el Planasa Navarra, el
seu rival més directe en la lluita per la permanència. Després de les dues victòries consecutives enfront del Cáceres
(77-60) i el Barça B (70-78), els
lleidatans tenen els mateixos
triomfs que els navarresos,
vuit, i es troben fora dels llocs
de descens gràcies a l’average particular amb el seu rival
d’aquesta jornada, doncs en el
partit d’anada es van imposar
a Pamplona per deu punts de

Els lleidatans es juguen aquest divendres les
seves opcions de permanència a la LEB Or.
Foto: Santiago&Enjuanes
diferència (66-76). Per incentivar l’assistència de públic i
aconseguir que el Barris Nord

sigui un fortí en aquest transcendental encontre, el club
prepara diverses iniciatives,

entre les quals destaca la celebració del Dia del Bàsquet
Lleidatà. Tots els jugadors i jugadores dels clubs de bàsquet
integrats a la Representació
Territorial a Lleida estan convidats a participar en el Dia del
Bàsquet Lleidatà. L’acte central de l’esdeveniment, que
ja es va celebrar l’any passat,
tindrà lloc durant el descans
del partit, quan s’intentarà batre “el rècord de cistelles del
bàsquet lleidatà en 5 minuts”.
El marcador comptabilitzarà
totes les cistelles que els jugadors anotin amb l’objectiu
de superar les 217 que es van
registrar el darrer curs. A més,
cada cistella serà recompensada amb una donació alimentària a la Creu Roja. Els jugadors
federats tindran l’entrada lliu-

17

re al Barris Nord, mentre que
el preu per als acompanyants
serà de només tres euros.
Pel que fa al matx contra el
Planasa Navarra, Joaquín Prado podrà comptar amb Alex
Greven, que s’ha recuperat
abans del previst de la seva
fractura al nas i jugarà amb
una màscara protectora. En
canvi, és molt difícil que puguin participar Emmy Andujar
i Jaime Heras, que van lesionar-se el passat diumenge
a Barcelona. L’aler dominicà
pateix una distensió de la càpsula posterior del genoll dret
i una subluxació de l’espatlla
dreta, mentre que l’escorta
canari té un esquinç en el lligament lateral intern del genoll dret. Tanmateix, cap dels
dos està totalment descartat.

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

Demanar a crits!
Al món existeixen persones
que es fiquen allí on no els
demanen. I gent que no s’involucra per res del món. Hi
ha les que viuen de bòlid i
acaben transformant la (mal)
anomenada rutina diària en
una cursa de velocitat sense límits. Després es troben
aquells que fan de la pausa
el seu modus operandi per,
d’alguna manera, treure de
polleguera als que els precedeixen. Les que s’ofenen per
allò que has dit. O pel que no
has dit. O per les dues coses.
Aquells que perden els sentits
amb l’humor i els aficionats a
viatjar per la vida com si els
haguessin obligat a viure-la.
Personatges encantats d’haver-se conegut (a si mateixos)
comparteixen escena amb els
amants de camuflar-se entre

la multitud. Persones que treballen per viure. I gent que
viu per treballar.
Hi ha qui (sobre)viu desitjant
que arribi el divendres mentre al seu costat emergeixen
els que es desperten el dilluns pensant que no hi haurà
dimarts. Els esgotadors que
s’ho qüestionen tot i els incrèduls que no es creuen res,
també hi tenen cabuda. Com
les que fan i (des)fan sense
pensar i aquells que no executen res de tant donar-hi
tombs. Els amics de veritat.
Les companyes de feina. Els
rotllos d’una nit. I les noies
per a tota la vida. També hi ha
rotllos d’una nit que es transformen en noies per tota una
vida. Però aquest és un altre
tema. Envejats a qui la vida
els va sobre rodes i lluitadors

que han suat tinta per pujar
un (simple) esgraó. Humans
que tenen molt d’animals i
aquells que converteixen el
seu espai vital en un singular zoo salvatge. Els genis
que donen vida a les paraules i els lletrats que suïciden
qualsevol frase. De qui parla cridant, de qui no obra la
boca per no ofendre i de qui
en té prou amb una mirada
per fer-se entendre, també
cal parlar-ne. De qui difama i
menteix potser no val la pena
dir-ne gaire cosa, tot i que
també entren a dins del sac.
Valentes que afronten els
drames amb coratge. I valor.
Porucs que no tenen cap dret
a queixar-se. Derrotats amb
dignitat. Victoriosos sense
amor propi. Les mares que
es preocupen pels seus fills.

Totes. Els pares que miren de
no fer plans si hi ha futbol.
La majoria. Però ells també
s’estimen (molt) a la dona.
Els afortunats que han pogut
conèixer els padrins i els més
grans de la família orgullosos
de veure créixer als seus (bes)
néts. Els petits que juguen feliços a la plaça. I els infants
que s’han quedat pel camí
cercant la felicitat als braços dels seus pares i mares.
Miserables que fiquen línies
vermelles per negociar la pau
d’una guerra innegociable
després de cinc anys. I menyspreables que els acompanyen
sense fer-ne (gaire) cas. Deuen ser dels que no s’involucren per res del món. Encara
que el món els hi demani a
crits. Una llàstima. Perdó, una
autèntica pena.

Morir de content
Pau Escalé moria durant una escalada a
Gavarnie ara fa quatre anys. No tenia
el plaer de conèixer-lo; la meva incultura esportiva esdevé
flagrant, sobretot si la
disciplina en qüestió implica algun tipus de risc
vital. Però una nit, tot
sopant amb dos amics,
un li diu a l’altre: “Mira,
aquest és el vídeo de
què t’havia parlat”. De
fons, un parlar gironí i
una mica bast teoritza
sobre la vida i la mort. La
gravació acaba amb una
frase que atura la meva
insaciable ingesta d’aliments: “Em vull morir de
content. No de vell. De
content em vull morir”.
“Qui és aquest paio?
Què fa?”, pregunto. La

Gerard Martínez
L’accent

Al Pau li va
faltar temps per
fer-se vell i n’hi
va sobrar per
ser feliç

Els somnis
inabastables
configuren el
camí de la
felicitat

resposta
m’ennuega:
“Era escalador. Va morir.
De content, crec”.
El Pau escalava sobre
glaç.
Cada
setmana,
quan arribava el divendres, pujava a la seva
furgoneta i corria cap a
la muntanya més glaçada
per coronar-ne el cim. El
diumenge, quan es feia
fosc, tornava a casa per
descansar unes hores i
per afrontar una nova
setmana lluny dels monstres d’amples espatlles
de gel que tanta felicitat
li conferien. Fins i tot,
m’explicava el meu amic,
havia perdut un peu en
una de les seves expedicions, però res més que
un petit escull per algú a
qui li va faltar temps per
fer-se vell i n’hi va sobrar
per ser feliç.

Hom ha de conviure amb
les seves pròpies obsessions, somnis inabastables que configuren el
camí de la felicitat. I que
ningú no s’equivoqui:
Pau Escalé no es quedà
a mig camí, sinó que va
arribar fins al final, només que aquest era més
curt que d’altres. Perquè
poc importa el “quan”
enfront del “com”. Perquè quan creuem la meta
només ens quedarà mirar enrere i recordar com
hem traçat aquest camí
unidireccional que és la
vida. I perquè de vida
només n’hi ha una, però
de camins n’hi ha tants
com desitjos a complir.
Morir de content quan
sigui vell és el meu; tant
de bo sàpiga elegir el
camí correcte...
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Se7accents és un diari lliure i plural, que fomenta el debat ciutadà i acull totes les opinions, 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 setmanari es reflecteix en el seu editotial.

El maravilloso “catalanitzador de cognoms”
Me gustan y, aunque según ese profesor de la
UAB que me quedé
con ganas de tener
llamado Román (o
Romà, luego vemos
por qué) Gubern sean
algo así como el eslabón que une novela y cine
y pese a que mis amigos de
Viladecans los llamen cómics,
para mí son tebeos. Mi padre,
que me compró los primeros,
los llama así y, con ellos, empecé a leer; pero el porqué
del nombre lo supe más tarde. Debió ser poque en casa
éramos de Bruguera primero
y Ediciones B después –colección Olé-. Me gustaban Zipi y
Zape, Carpanta, Mortadelo y
Sacarino; todos ellos personajes de Escobar o Ibáñez. El
primero está muerto y el segundo aún escribe: Luisangel
pequeño, que ya lee, lo sabe
bien
Con todo, y aunque yo era de
Bruguera, los que dieron nombre a la cosa aquí fueron los
editores del semanal TBO ,
que incluía la sección Grandes
Inventos del profesor Franz de
Copenhague. Las contadas veces que caía en mis manos un
TBO, lo que me gustaba era
esa sección llena de máquinas
que permitían borrar una pizarra o cortar un trozo de queso
sin esfuerzo. Lo de sin esfuerzo
era un decir, porque la economía de recursos no era un principio para Franz y, tanto era
así, que hoy llamamos invento
del tebeo a cualquier cosa con
resultados nulos en términos
de inversión y beneficio.
La frase y su origen andaban
por mi almacén de saberes absurdos hasta que a finales de
la semana pasada me encontré
con cierto titular. Era del gijonés El Comercio y hablaba del
flamante presidente de la UGT
Josep Maria Àlvarez, señor a
quien yo creía de Sabadell o El
Prat y que resultó ser –además
de partidario desde hace muchos años del sobado dret a

L.A. Pérez
de la Pinta
Pintan Bastos

decidir- natural del concejo de
Belmonte de Miranda. Dicha
localidad asturiana, además,
me gusta porque en ella, y en
medio del goteo constante de
cierre de pozos de Hunosa, se
abrió en 2012 el último pozo
minero vertical que ha entrado en servicio en España. Sea
como fuere; y más allá de mi
interés por minas y fábricas;
la cosa me hizo gracia por lo
curioso –ponía “el asturiano
Josep María Àlvarez”, tal cual,
nada de Joselín como dicen
por allí o Xosé que dirían los
bablistas- y por no tener yo
idea de los orígenes de un sujeto que se trasladó a Barcelona
para trabajar en la Maquinista
Terrestre –hoy Alstom- después de estudiar FP en Noreña
(Asturias) y que, cito de la biografía suya en la red, se afilió
a UGT nada más llegar a una
Barcelona donde tuvo “el primer contacte amb la llengua i
la realitat social catalana”. En
ese momento, siguen sus-imagino nada botiflers- biógrafos
“és quan s’interessa per aprendre la llengua del país”. Luego,
en los 90 y sin que se sepa qué
opinaba de ello Pablo Iglesias (el de verdad) se ve que
se entretuvo en crear “un sindicat nacional per Catalunya
articulat en una confederació
europea de sindicats”, pero mi
perplejidad no llegó al grado
máximo hasta ver que la venturosa “descoberta” convirtió
al joven José María no sólo en
Josep Maria, si no en Josep
Maria Àlvarez Suàrez; así, con
un par (de accents oberts) y
todo. De la cosa, anduvo riéndose –dicen en Libertad Digital al menos- el ya fallecido y

también sindicalista asturiano
Manuel Fernánez “Lito”.
Tanta mutación hizo que me
acordase de una web llamada
Dolça Catalunya en la que, a
menudo, aluden a un mítico
aparato denominado catalanitzador de cognoms que llegó a funcionar en tanto que
web –hoy ya eliminada-, pero
que bromas a parte y a pese a
ser tan inútil como los inventos
del amigo Franz, considero yo
que funcionó realmente durante los 80, 90 y primeros 2000,
años estos en los que lo de catalanizar apellidos, nombres y
demás fue habitual por aquí.
De la máquina, entre otros, fue
víctima el asturiano veinteañero José María Álvarez y, de su
diseño, se encargaron las hoy
agazapadas en Democràcia i
Llibertat fuerzas del catalanisme benestant. Fue un éxito
de ventas, sobre todo gracias
a la labor comercial de Pasqual Maragall i Raimon Obiols
y fue adquirida primero por
todas agrupaciones socialistas
–y psuqueras- locales del Baix
Llobregat y del resto de comarcas del entorno de Barcelona y, después, por las radicadas en cualquier otra localidad
catalana más tarde. Acabaron,
de hecho, colocando luego
una en cada asociación, entidad u organización activa en
Cataluña en aquellos años.
El invento, como todo lo perverso, era de explotación barata y funcionaba mediante
la combustión simultánea del
complejo de inferioridad de
quienes tenían veinte años, no
eran catalans de tota la vida,
se consideraban de izquierdas
y querían participar de algún

modo en la vida pública y la
soberbia de entomólogo con
la que los niños bien que jugaban a ser rebeldes miraban a
todos los de Nou Barris o de
más allá de la Plaza España tirando para Hospitalet. Aquí en
Lleida, los así mirados eran los
de La Bordeta o Magraners.
Cosas de la realitat social catalana -que diría el redicho biógrafo del amigo Àlvarez.
El invento, ya digo, funcionó y
lo prueban fenómenos de transustanciación tales como el del
asturiano José María en el sr.
Àlvarez i Suàrez, la pérdida de
la o final que experimentó hasta hace poco el hoy alcalde de
Cornellà e hijo de cordobeses
Antonio Balmón, la mutación
del exalcalde de Hospitalet
Juan Ignacio Pujana Fernández en Joan Ignasi Pujana –
(léase “puyana”) i Fernández o
la desaparición de la n final en
el nombre de la hija de almeriense Carme Chacón. Hasta
por aquí en Lleida tenemos a
una diputada que escribe su
nombre a la catalana y coloca
un accent obert en la o a pesar
de haber nacido en Huesca y
tuvimos un candidato de ICV
con dos apellidos acabados
en z que se hacía llamar Josep
Antoni. La infernal máquina
funcionó, a la vista salta, con
excelente resultado para convergentes y allegados hasta
que José Montilla no hizo caso
en 2008 a la pérfida matriarca
del clan Pujol cuando esta le
exigió que pasará a llamarse
Josep. Fue un gesto que averió el invento, pero se quedó
en eso y ya. De haber ido más
allá –haciendo algo, por ejemplo, en relación a la sacrosanta

immersió- podría haber cambiado mucho todo y hasta
haber convertido de verdad
a Montilla en aquel increíble
hombre normal en el que pensó su equipo de campaña en
aquella fallida pero excelente
promo de 2010. Pero a Montilla, como a muchos, le faltaron
redaños. Quizá, porque gobernaba en precario acuerdo con
una ERC que siempre ha tenido las cosas claras y una ICV
que también -¿a que sí Joan
Herrera i Torres?- había comprado la pérfida máquina. Y así
les fue y así les va. A ellos y a
los de la CUP del amigo David
Fernàndez. Pero esa historia la
acabarán de escribir en breve
los señores de Podemos.
De todos modos, lo que nadie
puede poner en duda a estas
alturas es la extraordinaria eficacia que aquel dispositivo diseñado por los mismos que se
inventaron al increïble pare de
la pàtria –ésta campaña sí que
funcionó- Jordi Pujol tuvo para
atar de pies y manos a todos los
jóvenes no catalans de socarrel
que querían llegar a ser algo
aquí en los 80 y los 90. Y digo
jóvenes y no socialistas porque, con aquella máquina, el
catalanisme benestant convirtió sus principios en verdad revelada después de enseñarnos
a todos los que no comulgábamos con sus ideas y habíamos
nacido fuera o pertenecíamos
a familias originarios de otros
lugares que en Cataluña, lo correcto, era pedir perdón cada
vez que se pronunciaba o escribía nuestro indigno y en absoluto catalán nombre. Hasta
a Vidal-Quadras le vendieron
la mercancía, que ya es decir.
Gran invento, el catalanitzador
de cognoms, la verdad. Sobre
todo por lo eficaz y lo perenne
de sus efectos: Ahí están tipos
como Fabián Mohedano -que
llama immigrants a sus padreso Gabriel Rufián -que se llama
charnego a sí mismo sin saber
quién y para qué creó el término- para demostrarlo.
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Welcome 40 tacos!
En pocs dies faig 40 anys i me’ls
miro amb el cap ben alt, feliç de tot
el camí recorregut, de totes aquelles empremtes que he anat deixant
en el camí, algunes encertades, altres potser no tant. Ha estat un camí
variat, ple de contrastos, d’alegries,
i també de tristeses que he anat
vivint amb ganes, amb inquietud,
amb molta estima i sempre mirant
endavant. Quan em paro a pensar,
m’adono de l’afortunada que sóc
per tot el que tinc, per envoltar-me
de la gent que més vull, d’haver
trobat persones plenes de vida que
m’han transmès alegria i viure les
coses tal com sonen.
Sembla que pel fet de ser dona i
complir 40 anys, ja siguis una dona
gran i et tornis invisible, ai que aneu
d’equivocats els que penseu així. La

nostra condició d’expertes en la vida
aportada pel pas dels anys i per les
múltiples experiències amb homes
que no veuen més enllà d’un cul dur
i rodonet, i d’uns pits eixerits on es
pot penjar un abric, ens reafirmen
la teoria
que una
d o n a
amb 20
a n y s ,
degut a
la seva
joventut
pot ser atractiva, als 30 es converteix en una seductora i és quan arriba als 40 quan es torna irresistible.
Tenir 40 anys vol dir que tens 18 anys
més 22 d’experiència, tot un perill
per molts homes, perquè sabem el
que volem i ja no tenim temps per

perdre’l amb ximpleries. La vida és
l’avui no el demà, la cel·lulitis i les
arrugues són ja les nostres amigues,
som honestes i directes i això ens fa
sentir segures. El que diran es converteix en un problema dels altres,

Amb 2 talons

curtes sense que això sigui una invitació del tipus “passi, passi que veurà el piset”.
Però un dels plaers més grans és el
de superar tabús i perdre la por a dir
o fer segons quines coses pensant

Meritxell Feliu
hem perdut la por al ridícul, a la soledat i això fa que sapiguem riure’ns
fins i tot de nosaltres mateixes. És
l’edat de l’alliberament, d’aprofitar
el temps, ja que ens coneixem millor que ningú. Seguim tenint unes
cames meravelloses per dur faldilles

en què diran o pensaran els altres.
Al contrari, ara pensem, tu fes-ho o
solta-ho i a veure què passa. Quanta raó té en Serrat quan canta “fa
vint anys que tinc vint anys, vint anys
i encara tinc força i no tinc l’ànima
morta i em sento bullir la sang”.

Àrbitre, professió d’alt risc
És una de les figures sovint
més menystingudes en el
món de l’esport i, sens dubte, la més criticada. Solitaris, incompresos i, en el
millor dels casos, invisibles.
Òbviament, i com podeu
deduir tan sols llegint el títol
d’aquest article, em refereixo als àrbitres. Més enllà de
tots els atributs esmentats,
podem dir amb la boca ben
oberta que la tasca arbitral,
plenament vocacional, ha esdevingut una professió d’alt
risc en els darrers temps. I és
que són diverses, per no dir
moltes, les agressions verbals
i fins i tot físiques que han hagut de suportar últimament
els àrbitres. Malauradament,
moltes d’elles en una demarcació de Lleida que està sent
notícia per quelcom que mai
hauria d’anar vinculat a l’esport, i encara menys al de
caire formatiu.
Em centraré en els àrbitres de
futbol ja que considero que
són el col·lectiu més afectat.
Potser per una simple qüestió
estadística (en el nostre país
és l’esport en el qual es dis-

Marc Retamero
Temps mort

puten, amb diferència, més
partits cada cap de setmana)
o potser per ser la disciplina més mediàtica. O directament aquella en la qual hi
proliferen més energúmens.
El cas és que, sigui com sigui,
tinc la sensació que en altres
esports impera més el respecte, el qual no vol dir que
no es produeixin fets desagradables envers els àrbitres
de tant en tant. Són, però,
força més excepcionals, tot
i que evidentment s’haurien

d’eradicar igual que els que
es produeixen en el que es fa
anomenar esport rei. La Federació Catalana de Futbol ha
engegat diverses iniciatives
per tal d’eliminar la violència
dels terrenys de joc i contribuir a fomentar el respecte i
el joc net. La més recent fins i
tot permet als àrbitres aturar
els encontres en cas d’insults
des de les graderies. Tanmateix, fins ara no semblen haver
estat gaire efectives. I és que
només cal passejar-se pels
diversos camps del futbol regional lleidatà per adonar-se
que aquesta és una xacra que
encara està molt viva. Sense
anar més lluny, el passat cap
de setmana l’àrbitre va haver
de suspendre el matx de Tercera Catalana entre l’Alfarràs i
el Palau d’Anglesola per una
batussa que es va produir entre jugadors dels dos equips
i diversos aficionats del conjunt local que van saltar al
terreny de joc amb total impunitat. En aquesta ocasió el
col·legiat només va haver de
suportar els reiterats insults
del públic, també dirigits als

jugadors del Palau d’Anglesola, que no és poc. Pitjor sort
va córrer l’àrbitre del partit
entre el Ribera d’Ondara i el
Barbens, de Quarta Catalana,
doncs va ser agredit per un jugador local que ja ha estat expulsat del club de la Segarra.
L’esportista, si és que se’l pot
anomenar així, que jo crec
que no, va propinar un cop
de puny a la zona abdominal
de l’àrbitre, causant-li lesions
de caràcter lleu. I aquest tipus
d’agressions, tant físiques en
alguns casos com verbals en
la majoria, no provenen només dels protagonistes del
joc, sinó també d’unes graderies que sovint estan plenes
d’incívics. Estranya és la jornada en la qual no es registra
cap incident, malauradament.
El pitjor de tot plegat és
que aquest tipus de conductes abunden en l’esport de
base. Ja em direu quin tipus
d’exemple s’està donant als
nens i nenes! Desconsideracions cap a l’actuació dels
àrbitres de futbol base, molts
d’ells menors d’edat, són habituals en partits de les dife-

rents categories formatives. El
fenomen ja comença amb els
més petits, amb alguns pares
que viuen els encontres com
si de la final de la Champions
es tractés, i s’accentua a mesura que van creixent i pujant
de categoria. Fa ben poc que
el partit d’infantils disputat
a Pardinyes entre el conjunt
local i l’AEM va acabar com
el rosari de l’aurora. A dos
minuts del final, just abans
que el Pardinyes marqués el
gol de la victòria, un jugador
visitant va ser expulsat per
llançar una pilotada al públic
i realitzar gestos obscens com
tocar-se els genitals. La seva
mare, lluny de reprovar l’actitud del fill, va dirigir-se a l’àrbitre per demanar-li explicacions en un to gens amigable i
li va clavar una bufetada. Els
fets van acabar en denúncia
als Mossos i judici. Ja són ganes de complicar-se la vida
en una activitat que hauria de
ser únicament per passar-s’ho
bé, fer amics i gaudir de l’esport de manera saludable. I ja
són ganes de ser àrbitre! Sens
dubte, una professió d’alt risc.
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La parella perfecta
Ens omplim la boca defensant allò que ens agrada i
rebutjant tot allò que no
és del part de la nostra
devoció. Però la varietat d’opinions existeix,
gràcies a Déu! Per alguns,
allò que és summament important es troba en la punta
de l’iceberg i, per d’altres, a
la cua dels desitjos. Per poder conviure tots, però, és
necessari trobar una cohesió
i un equilibri entre ambdues
parts. A vegades, d’això se’n
diu diàleg.
Volem que la Seu Vella sigui
declarada Patrimoni Mundial per la Unesco, però pel

Ares Valdés
Coma i Punt

Volem que la
Seu Vella sigui
declarada
Patrimoni
Mundial

byBalasch

Lleida ara
necessita
donar un impuls
també al turó de
Gardeny

camí ens estem deixant altres
grans patrimonis. Entre ells, i
mirant fixament la més bella,
el Castell Templer del turó de
Gardeny. Ni és tan bonic ni el
veiem sempre que arribem a
Lleida, però forma part de la
nostra historia i del nostre llegat patrimonial, com ho és la
Seu Vella. Quan mirem la lluna,
només veiem una cara, però si
mirem més enllà i som capaços
de filtrar les barreres podrem
veure la cara oculta de la lluna,
no menys bella ni menys important que la primera. Lleida
necessita donar un impuls al
turó de Gardeny.
No podem deixar que el con-

junt monumental de Gardeny,
constituït com un dels testimonis més destacats de l’arquitectura templera a Catalunya
durant la segona meitat del segle XII, es quedi en l’oblit. Malauradament, aquest procés de
deixadesa ja ha començat i es
veu en l’actual mal estat d’una
de les muralles del castell on,
a poc a poc, l’escletxa apareguda es fa cada vegada més
visible.
Tota festa necessita una parella
i aquí tenim la perfecta, formada pel Castell Templer del turó
de Gardeny i la Seu Vella. Ara
només falta, donar-la a conèixer.
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De tal buc,
tal eixam
ANTONIO MEGÍAS
LLEIDA
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La predisposició genètica és
un dels pilars en què se cimenta qualsevol talent, entre ells
l’esportiu. No cal menysprear
la importància de les condicions ‘ambientals’ –des del lloc
de naixement a les possibilitats econòmiques de la família– ni, per descomptat, la dedicació o el treball invertits en
el seu desenvolupament, però
els gens tenen la seva importància. Per això no és estrany,
i la tendència va a l’alça, que
membres d’una mateixa família es dediquin a l’esport d’alt
nivell. Hi ha casos de diferents
parentius; germanes, cosines,
tietes, nebodes, filles, mares i
tots els seus equivalents masculins, entre ells els pares, als
quals va dedicada aquesta
història.
Els protagonistes són un pare
i un fill hongaresos que no
només van tenir destacades
carreres en l’esport, fet més
o menys usual, sinó que van
conquerir la glòria olímpica,
el que ja és gairebé inversemblant; de fet, són els únics
en tota la història amb un or
olímpic.
Imre Németh nascut el
1917 a Kassa, ciutat hongaresa llavors i que ara
es diu Kosice i pertany a Eslovàquia,
va aficionar-se aviat al llançament
de martell. La vida
no era fàcil i havia
d’entrenar-se
en
les hores que li deixava lliure una dura
jornada laboral, però
tenia l’avantatge de ser

tutelat per l’alemany Sepp
Christmann, pioner de la seva
especialitat i mestre de tants
campions olímpics, entre ells
de Harold Connolly, del qual
ja vam parlar del seu ‘affaire’
amb Olga Fikotova.
Com molts altres d’aquella
generació, però, va viure just
a la vintena les atrocitats de
la II Guerra Mundial. El món
de l’esport, òbviament, va patir una aturada de més d’un
lustre, però un cop acabat el
conflicte va tornar a florir amb
els Jocs Olímpics de 1948,
que se celebrarien en la devastada Londres i que van ser
els més austers de la història,
a l’horitzó.
En la mesura del possible,
però ja sense Christmann,
Imre havia mantingut l’entrenament i tenia el propòsit de
fer alguna cosa gran a la capital anglesa. Potser era ja una
mica veterà, 31 anys, però a
qui no li dóna forces suplementàries un fill nounat a qui
dedicar-li un èxit. Uns dies
abans dels Jocs va donar el
primer cop damunt la taula en
batre el rècord mundial amb
més de 59 metres, el que el
feia favorit a la cita olímpica.
Allà, va acomplir els

Són els únics
pare i fill
amb un or
olímpic

Miklos
Németh
pronòstics i va penjar-se la
medalla d’or, dominant des
del primer tret i completant
amb els 56,07 metres del darrer.
Nemeth estava al cim, però
tenia més ambició i va buscar
l’heroïcitat de repetir títol a
Hèlsinki’52. No va assolir la
victòria però va guanyar una
meritòria medalla de bronze i,
a més, va tenir el consol que
el guanyador fou el jove de 20
anys Jozsef Csermak, un dels
seus alumnes a Hongria.
Després dels seus segons
Jocs va retirar-se. Així, el petit
Miklos Németh, nascut a Budapest, va créixer en un ambient plàcid i amb el ‘virus’ de
l’esport inoculat des del bressol. Imre va intentar dirigir-lo
cap al seu estimat llançament
de martell, però el noi va voler dedicar-se al de javelina. I
no anava errat. En poc temps
va esdevenir un ‘nen prodigi’ i
gairebé sent un adolescent va
llançar més de 87 metres.
Els Jocs de México’68 li arribaven al moment ideal però

va fallar i ni tan sols
va passar a la final, acabant
el 17è. Curiosament, al concurs femení de javelina, la
vencedora va ser l’hongaresa
Angela Németh, sense cap
relació amb Imre i Miklos. Ja
més madur, va passar a la final
de Munich’72, disputada dos
dies abans de l’atemptat a la
Vila Olímpica, però de nou
no va respondre a les expectatives i va ser setè, a metres
de distància de la seva millor
marca i a un món del soviètic
Janis Lusis i l’alemany Klaus
Wolfermann, que van oferir
la final més lluitada de la història; només va haver-hi dos
centímetres de diferència entre ells.
La mala sort l’empaitava i, a
més, la cita a Montreal’76 li
arribava una mica tard, per
l’arribada d’una nova generació de gran nivell, però el seu
pare també havia triomfat als
voltants de la trentena, així
que potser això també seria
hereditari. Miklos va oferir al
món un d’aquells moments

Imre
Németh

d’inspiració que passen a la
història, com el salt de Beamon, el de Sotomayor o el
d’Edwards. En el seu primer
intent, sense haver entrat encara en la dinàmica del concurs, va agafar la javelina i la
va llançar a uns espectaculars
94,58 metres, rècord mundial. La resta de la competició
va ser una lluita per la segona
posició amb Nemeth mirant
des de l’olimp. El finlandès
Siitonen, que va guanyar la
plata, va quedar a més de sis
metres i mig.
Els seus quarts Jocs, a Moscou’80, tampoc van ser gaire
reeixits, acabant vuitè, i l’any
següent ho va deixar.
Imre, el pare, va morir el
1989, però ja li havia donat
temps a participar al projecte
de Miklos, el fill, que és des
de la seva retirada dissenyador d’unes magnífiques javelines que segueixen utilitzant
molts dels millors especialistes de l’actualitat.
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Sexe, drogues, rock-and-roll
i més... molt més a ‘Vinyl’, el
drama d’Scorsese i Jagger

7accents.cat

El nou drama dels anys setanta renova per una segona temporada
DANI MARTÍNEZ
LLEIDA

Imatge promocional
de la sèrie de televisió
‘Vinyl’, creada per
Martin Scorsese y Mick
Jagger.

www.7accents.cat
Que HBO sigui sinònim de
qualitat no és gens nou, i amb
Vinyl sens dubte ho ha tornat a demostrar. Encara que
no sé de que em sorprenc. I
és que... què menys podíem
esperar de la unió de tres
grans de la indústria de l’entreteniment? La recepta és
ben senzilla. Terrence Winter
(escriptor de The Sopranos i
creador de Boardwalk Empire), Martin Scorsesse (director
de Taxi Driver i The Departed
Street) i Mick Jagger (què dir
de Jagger...?). Els tres produeixen Vinyl, o com alguns ja
l’anomenen... el nou diamant
d’HBO.
La sèrie gira entorn de la vida
de Richie Finestra, interpretat pel genial Bobby Cannavalel que segur ja us sonarà
de Boardwalk Empire, sèrie
que també va produir Scorsesse. Al final tot queda en
família. Finestra és el president d’American Century, un
segell discogràfic molt important del anys 70 que està
passant per una mala ratxa,
que podria acabar per enterrar tot l’imperi que el nostre
protagonista ha construït al
seu al voltant. A ritme del millor rock, Finestra tractarà de
salvar la seva companyia al
mateix temps que la seva ànima, tractant de no destruir a
ningú al seu pas.

Bobby
Cannavalel
protagonitza
el drama
‘Vinyl’

Sexe, drogues i rock and roll
són els tres protagonistes
de l’episodi pilot de gairebé
dues hores de Vinyl. Un testimoni vivent del millor Scorsesse, que guarda encara
latent l’esperit de The Wolf
of Wall Street. Dues hores
que no ho semblen, que passen gairebé sense parpellejr
davant els nostres ulls, que
queden atrapats i es deixen
portar sense demanar explicacions a través dels locals de
concerts, estudis d’enregistrament i ràdios d’una New
York que gens ha d’envejar
a la de Don Draper. Fans de
Mad Men, sí... aquesta també
pot ser la vostra sèrie.
Sens dubte, la música és el
punt central de la nova ficció
estrella de HBO, i el personatge de Cannavalel un
mer instrument per mostrar-nos el poder creador i
a la vegada destructor de
l’essència d’una indústria
que mou milers de milions de
dolars a l’any.

Cocaïna, violència i suborns
són solament alguns dels engranatges que mouen la vida
del personatge de Finestra, i
que ja fa olor d’Emmy. Encara
que no hem d’oblidar que no
només aquesta. I és que Vinyl
també pot presumir de trames secundàries i altres per-

sonatges de luxe. Un d’ells
l’interpretat per Olivia Wilde,
que es fica en la carn de Devon, la dona de Richie. Una
exmodel i actriu que torna al
seu estil de vida bohemi quan
comencen els problemes del
seu marit.
Jamie és la noia dels encàr-
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recs a American Century. Una
jove treballadora d’ànima
rebel i la sort de la qual començarà a canviar, al més pur
estil Peggy Olson, després de
descobrir a la banda de post
punk The Nasty Bits, al vocalista dels quals interpreta,
com no, James Jagger, fill de
Mick Jagger.
El repartiment ho completen
Zak Yankovich (Ray Romano),
un soci de Finestra que manté contactes amb la màfia; i
Frank Buck Rogers (Andrew
Dice Clay), magnat del tràfic
de drogues.
Si alguna cosa queda clara
després de veure les dues primeres hores de la sèrie Vinyl
és que la nova ficció d’HBO
ha vingut per quedar-s’hi.
Una cosa gens d’estranyar
després d’haver renovat temporada. “It`s all about songs,
guys...”

Dani Martínez

realitzador

In love with ‘Love’
Trobar l’amor en llocs insospitats és
bastant comú. Insospitats o equivocats...? Estàs segur que parlem
d’amor...? Aquesta i altres incògnites
compartides són la raó per la qual Love
t’enganxarà des del primer capítol. Bé,
d’acord... des del segon.
Judd Apatow torna a la petita pantalla per explicar-nos una història d’amor
moderna. Que no deixa de ser la mateixa de sempre, encara que encarnada
en dos personatges d’una personalitat
a la qual no estem acostumats en tele-

visió. Potser tan propera a lo real que
gairebé obliga a la nova comèdia de
Netflix a creuar aquesta fina línia que
la separa del drama. A força d’acudits
dolents i silencis incòmodes, Love narra la història de Guy i Mickey. El primer,
d’una amabilitat i frikisme portats a
l’extrem, i la segona d’un caràcter inestable i tan problemàtic que acaba enamorant, com no podia ser d’una altra
forma. La primera temporada compta
amb deu episodis, i ja està disponible
completa en Netflix.
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Imatge promocional de ‘Better Call Saul’, l’’spin-off’ de ‘Breaking Bad’ protagonitzat per Bob Odenkirk i Jonathan Banks.

AMC renova ‘Better Call Saul’
per una tercera temporada
DANI MARTÍNEZ
LLEIDA
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Els fans de Jimmy McGill
estem d’enhorabona. I és
que el canal de televisió
nord-americà AMC acaba
d’anunciar la renovació de
Better Call Saul per una tercera temporada. L’spin-of de
la ja més que coneguda Breaking Bad continuarà així la
seva aventura amb deu nous
episodis (els mateixos que
van tenir la primera i segona
temporada) que veuran la
llum durant la midseason de
l’encara llunyà 2017. L’advocat McGill continuarà així el
seu procés de transformació
en Saul Goodman, del qual la
seva absurda i poc ètica per-

Gilligan i
Gould
continuen al
capdavant del
drama

sonalitat ja vam poder ser testimonis durant l’emissió de la
seva sèrie mare.
Tot i que el seu últim episodi
ha estat el primer en no aconseguir traspassar la barrera
dels dos milions d’espectadors, AMC contínua confiant
en el bon fer de Vince Gilli-

gan i Peter Gould, que seguiran exercint la seva excel·lent
tasca com a showrunners en
la propera temporada. Feina
que se’ls dóna francament
be, donat l’alt nivell de la
sèrie.
D’aquesta manera, tant Bob
Odenkirk com Jonathan
Banks tornaran a interpretar a
Jim i a Mike respectivament,
amb la possibilitat que els
acompanyin nous cameos de
la seva sèrie antecessora com
bé ha anat ocorrent fins avui.
Tornarem a veure a Walter o
Pinkman? Un servidor pensa
que únicament és qüestió de
temps, i és que solament cal
parar atenció a les últimes declaracions d’Aaron Paul, qui
sembla estar morint-se de ganes per sortir a la trama

Imatge del còmic ‘Outcast’, en el qual es
basa la nova sèrie de Cinemax i Fox.

‘Outcast’, la nova sèrie de Robert Kirkman,
renovada abans de la seva estrena
DANI MARTÍNEZ
LLEIDA

www.7accents.cat
Fans de The Walking Dead,
apunteu-vos bé al vostre calendari el 3 de juny de 2016,
perquè Robert Kirkman torna a la televisió amb Outcast.
Basada en el seu nou còmic,
Outcast estarà centrada en
Kyle Barnes (Patrick Fugit),
un jove a qui les possessions
infernals semblen haver perseguit des que era un nen.
Ara és adult turmentat que,
amb ajuda del reverend de

la zona, s’embarca en una
perillosa aventura a la recerca de respostes. I el que
descobreix podria significar
el final de la vida a la Terra.
Durant l’anunci de la seva
estrena, el propi Kirkman
parlava de Outcast com “el
meu projecte més desitjat
durant molts anys. Veure-ho
arribar alhora ha estat molt
emocionant per a mi. El que
hem estat capaços d’aconseguir en Cinemax, amb una
llibertat creativa sense precedents, francament, fins i
tot m’espanta”.
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L. Á. PÉREZ DE LA PINTA

Iagua és, des del 2008, la referència pels professionals
de l’aigua. Des del seu portal, amb la seva publicació
trimestral en paper i, també,
mitjançant les xarxes socials
–a Twitter, el compte principal ultrapassa els 50.000
seguidors-, Iagua ofereix informació sobre aquest recurs,
la indústria que funciona entorn d’ell i els debats que es
generen a propòsit. El darrer
projecte que tenen en marxa
és un concurs de blogs en el
qual s’explora la relació entre
aigua i feina i que se celebra
coincidint amb el Dia Mundial
de l’Aigua i en el qual participen 22 articulistes d’arreu
del món. Un d’ells és Ignasi Servià, enginyer agrònom
lleidatà qui ja es va endur el
premi al millor tuitaire de Iagua al 2015. Des del seu blog,
Servià apropa a tots la realitat
i el valor d’un element sense
el qual el desenvolupament
econòmic de Lleida i la seva
àrea d’influència mai no hauria estat possibles. Fer-ho, i
més en contextos de debats
oberts com l’actual, no és pas
senzill.
És aquest el millor moment
per parlar d’aigua?
Sempre ho és. Cal explicarho a la població de l’àrea
metropolitana i recordar a la
població de Lleida tot el que
aporta a l’economia aquest
instrument de desenvolupament rural que és el regadiu.
Els del Delta estan en contra, i semblen molt més sorollosos que els d’aquí.
Hi ha una directiva europea
del marc de l’aigua que exigeix planificació i, també,
obliga a reservar en els nostres rius el que es coneix com
a cabal ecològic. Els cabals
ecològics són la quantitat mínima d’aigua que necessita
un riu per preservar els valors
ecològics del seu llit i mantenir-los és necessari; però no
té sentit incrementar-los fins
condicionar la viabilitat dels
regadius actuals i planificats.
A l’Ebre, El Pla Hidrològic
planteja un cabal mínim de
3.009 hm3/any i des del Go-

al contraatac

Ignasi Servià

“El regadiu és l’eina
que ens porta cap a
la sobirania
alimentària”
Més d’11.000. Ho hem mirat
aquesta setmana

“La batalla del
regadiu es lliura
també a la xarxa”
vern es parla de 5.871 hm3 en
anys secs, 7.732 per anys normals i 9.907 per anys humits.
Penso que encara hi ha un decalatge massa important com
per arribar a un consens.
De debò els regadius fan
mal al territori?
Sense regadius i amb el canvi climàtic,l’agricultura de
secà cada cop serà menys
rentable i això pot provocar
l’abandonament de terres
de cultiu i incrementar el risc
d’incendis forestals. El territori s’ha de gestionar amb els
elements que tenim al nostre abast i el regadiu és un.
Dir no al regadiu és dir no a
una agricultura i una ramaderia eficients i, també, un no

a l’agroindústria que es desenvolupa en zones que produeixen aliments de qualitat
i, per descomptat, és dir no a
l’ocupació.
D’acord, però... què implica
dir sí als regadius?
És millorar la sobirania alimentària, entre d’altres coses. Avui, produïm un 40%
dels aliments que consumim
i ens caldria produir un 60%.
Més producció d’aliments és
més necessitat de transformació d’aquests i això significa
noves indústries, noves ocupacions i més població a les
comarques d’interior. Sense
regadiu, les zones d’interior
perden població i el territori
no es pot gestionar com cal.

I no es pot perquè sense activitat no n’hi ha creació de riquesa i manca gent i recursos.
Un territori mal gestionat significa dany ambiental segur
en forma de, per exemple,
incendis.
Ja, però el discurs dominant
no és aquest.
No ho és, és cert. I no ho és
perquè des del sector hem
de millorar la nostra gestió de
comunicació;
especialment
pel que fa a les xarxes socials.
Centrem-nos en el cas que
ens ocupa, al debat sobre
el Pla Hidrològic de l’Ebre.
Quants seguidors té a Twitter
la Plataforma en Defensa de
l’Ebre?

Bé, sí. I una influència a la xarxa de 62. I quants en té la Comunitat de Regants del Canal
de Pinyana? I la del Canal
d’Urgell? Cap ni un. I no en
tenen cap perquè no hi són
a Twitter ni a Facebook. I Aigües del Segarra-Garrigues,
l’empresa que s’encarrega
del desenvolupament del
projecte de regadiu més important dels últims 50 anys
a Catalunya, té un compte a
Twitter amb 142 seguidors.
142. La proporció es 1 vs 80.
Així és normal que la Plataforma de l’Ebre munti una
manifestació i vinguin 50.000
persones. Les coses, si no
s’expliquen, no existeixen.
Les xarxes són el canal; avui,
la gent llegeix més que mai;
però ja no llegim en paper.
Llegim a través de dispositius
mòbils. Per això sóc a Twitter i
a Iagua. En el meu darrer article parlo precisament d’això,
de com han canviat les coses
des que el 1997 vaig tenir el
meu primer mòbil. La batalla
del regadiu es lliura també a
la xarxa.
I de moment, l’immediat per
a tu és guanyar el Concurs
de Blogs del Dia Mundial de
l’Aigua.
És difícil. Som 22 i hi ha gent
d’arreu; tots molt brillants.
Em conformo amb fer un bon
paper, peró em deixaràs fer
una cosa…demanar que em
votin.
Clar, faltaria més. Per a això
hi som aquí.

7+1 cançons
que parlen
d’aigua i de
rius...

