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editorial
Minoria absoluta
L’oposició a l’Ajuntament de 
Lleida ha reprovat la gestió 
econòmica de l’equip de go-
vern d’Àngel Ros. I nosaltres 
que ens n’alegrem! Ja era hora 
que tots els partits s’aliessin 
per rebutjar la matusseria de 
Mínguez i companyia en matè-
ria econòmica. A excepció de 
Ciutadans, a qui el PSC sub-
jecta per les parts nobles, de 
la mateixa manera que Ribes 

prem amb força els dos títols 
nobiliaris de Ros, la qual cosa 
ens recorda més a un bipartit 
que a govern i oposició. Ja ho 
diuen: el que l’acord de carti-
pàs ha unit que no ho separin 
1,6 milions d’euros en factures 
pendents a proveïdors sense 
consignació pressupostària el 
2015. Ara bé, l’oposició, per fi, 
està fent d’oposició. Després 
de gairebé un any de la des-

feta socialista en les eleccions 
municipals, durant el qual Ros 
ha continuat governant com si 
ostentés una majoria absoluta 
sense data de caducitat, la res-
ta de formacions han entès que 
són elles qui gaudeixen d’una 
posició majoritària enfront d’un 
partit que es desinfla més ràpid 
que les arques municipals. Prou 
de dissimular partides dintre 
d’altres que no pertoquen, de 

comprar el favor dels mitjans 
de comunicació, de despotis-
mes il·lustrats poc il·lustres i, en 
aquest cas, de tramitar despe-
ses injustificades per després 
procedir reiteradament al reco-
neixement de crèdit amb l’ob-
jectiu de pagar les mateixes. El 
nostre “prou” envers aquestes 
pràctiques va quedar palès a 
les urnes; deu mesos després, 
han entès el missatge.

l’Accent Gràfic Paradís fiscal
Lupe Ribot
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La primera lluna plena de 
Primavera acull, cada any, la 
Pasqua. Un temps que la gran 
majoria dels mortals esperen 
per poder desconnectar qua-
tre dies de la rutina diària. Ja 
sigui per viatjar a terres (des)
conegudes, per convertir l’es-
quí en l’esport nacional o, 
simplement, per passar més 
estona de l’habitual amb les 
persones properes. En els 
moments actuals, la Setma-
na Santa ha perdut gairebé la 
totalitat de la seva essència i 
en una societat occidental on 
l’agnosticisme està a l’ordre 
del dia, aquest període s’ha 
convertit, per a molts, en un 
simple tram vacacional en el 
camí de l’arribada del bon 
temps. 
Però sempre hi ha qui, enca-
ra avui, aprofita per celebrar 
l’eix central de la fe cristiana 
amb total autenticitat. Més 
enllà de processons amb més 
forma que fons, de desfila-
des d’armats amb la pólvora 

La lluna 
de 

l’esperança

mullada i d’ous de xocolata 
comercialitzats a preu d’or, 
moltes persones cerquen -i 
troben!- el seu espai per pre-
parar la resurrecció de Jesús 
d’una forma especial. Parlar 
de religió ens evoca sovint a 
pensar amb la gent gran, més 
avesada a una pràctica que 
per a molts humans de poca 
fe es simplifica en l’assistència 
setmanal a un temple cristià. 
Avui, aquí, no es parlarà d’ai-
xò. A partir d’ara, els joves 
prenen el protagonisme de la 
Pasqua. 

Des de les Avellanes 
a Raïmat
I és que a la demarcació de 
Lleida tenim dos espais que 
són el paradigma de la vi-
vència de Pasqües Joves, 
anomenades així per l’edat 
del públic a qui especialment 
van dirigides. La primera és la 
Pasqua de les Avellanes -or-
ganitzada per la comunitat 
dels germans Maristes- que 
té lloc al mateix monestir que 
dóna nom a la celebració i 
que aquest any ha comme-
morat la seva 43ena edició 
sota el lema ‘Amb Crist, dare 
to dream’. Centenars de joves 
han compartit un trajecte de 

quatre dies amb noies i nois 
procedents de tots els racons 
del territori català.  
“En aquesta vivència de co-
munitat humanitzada, se’m fa 
més fàcil atrevir-me a trencar 
les barreres que m’excusen i 
que m’impedeixen sortir de 
la meva zona de confort”, 
afirmava la Sílvia amb cert 
entusiasme. Per a l’Alejando, 

aquesta era la seva primera 
Pasqua “ha sigut una expe-
riència que m’ha marcat i ha 
fet que em replantegi canvis”.  
Uns canvis que arribaran amb 
els anys o que mai arribaran, 
qui sap. Amb tot, disposar 
d’un temps i un espai idonis 
per qüestionar-se on ets i pre-
guntar-se cap a on vas, sem-
pre hauria d’estar a l’abast de 

tothom. I més, en un món on 
l’ara no havia estat mai tan 
efímer com avui. 
Viatgem cap a Raïmat, con-
cretament al col·legi Claver, 
lloc on els jesuïtes de Catalu-
nya juntament amb les seves 
comunitats de joves orga-
nitzen aquest esdeveniment 
amb més de 10 anys de tradi-
ció. Destinat a joves que cur-
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el
se7é
celEl mo-

nestir de 
les Ave-
llanes i el 
col·legi 
Claver, 
paradig-
mes de 
les Pas-
qües Jo-
ves a la 
demar-
cació de 
Lleida

“Al límit hi 
viuen moltes 
persones en 
situacions 

difícils”

Instants de la 
Pasqua Jove que 
va tenir lloc al 
col·legi Claver.
Foto: Miquel
Gracia

sen des de Secundària fins a 
estudis universitaris, el recinte 
permet crear una atmosfera 
ideal per a viure l’experièn-
cia de Déu. “Per a fer-ho és 
molt important el llenguatge 
creatiu, tenir cura dels espais 
de les celebracions i de les 
pregàries. També preparar un 
conjunt d’activitats pensades 
conseqüentment per a cada 
franja d’edat”, m’explica el 
Roger Torres, un jove jesuïta 
altament implicat en l’organit-
zació d’aquesta Pasqua.
Tenia certa curiositat per sa-
ber els motius que han por-
tat als organitzadors a titular 
aquesta edició sota el lema 
‘Al límit’, així que no tardo 
en preguntar-li al Roger per 
aquesta qüestió, que s’esplaia 

en la seva resposta. “Al límit 
hi viuen moltes persones en 
situacions molt difícils i pre-
càries. Alguns romanen als lí-
mits dels camins, exclosos de 
la societat per culpa nostra. 
Altres, com les persones re-
fugiades i migrades, transiten 
per aquets límits. Déu es fa 
present als límits del 
món i els abraça”. 
Mostra passió 
en la seva 
exp l i cac ió 
i a mi em 
t r a n s m e t 
una sensa-
ció com la 
d ’ a q u e l l a 
balança que 
c o n t r a p o s a 
preocupació i 

esperança al mateix temps i 
on la fe esdevé l’única capaç 
de desequilibrar-la. 
Aquest any, han estat 260 
els participants que han gau-
dit des del dijous fins el diu-
menge d’una gran diversitat 
d’activitats plenes de vivèn-
cia comunitària i personal, de 

pregària, de servei, 
de convivència 

i de contacte 
amb la natu-
ra. El Roger 
fica espe-
cial èmfasi 
en detalls i 
s ituacions 
viscudes i 

això fa créi-
xer el meu in-

terès en la seva 

descripció “és necessari en-
dinsar-se en la Pasqua, dei-
xar-se portar i gaudir de tots 
els moments i de totes les 
situacions per viure-la amb 
total consciència”. Comen-
ço a entendre perquè cada 
any són més els joves que 
volen formar part d’aquesta 
Pasqua. La clau està en viure 
cada instant amb intensitat 
per intentar que aquests mo-
ments tinguin transcendència 
en la societat.
Per comprovar si aquesta hi-
pòtesi es confirma, compar-
teixo una estona amb l’An-
na, una jove de 23 anys que 
aquesta edició hi ha participat 
com a monitora acompanyant 
adolescents de l’ESO. “A ve-
gades parlar en clau religiosa 

Departament de Governació, 
Administracions Públiques 

i Habitatge

genera rebuig a la gent però 
des de dins és un espai on 
tothom té cabuda, partint del 
respecte cap a tota la resta 
d’opinions”. Em sorprèn posi-
tivament el seu esperit crític i 
l’entusiasme que genera en el 
seu relat. “La Pasqua sempre 
és moment de desconnec-
tar del món exterior i mirar 
una mica endins, que sovint 
ens costa, però és molt ne-
cessari”, afirma deixant-me, 
gairebé, sense possibilitat de 
rèplica. 
Amb la paraula a la boca se’n 
va i quan ja s’ha perdut entre 
els carrers enfosquits per la 
posta de sol, la lluna torna a 
treure el cap amb certa timi-
desa. Agafo el camí de retorn 
cap a casa i el paisatge urbà 
em mostra la crua realitat. Els 
carrers acullen massa perso-
nes vivint al límit de les seves 
possibilitats. Em ve al cap 
una altra frase de l’Anna, “les 
creus d’avui en dia estan en 
aquells que no tenen on viure 
i que es troben sols”. Davant 
de l’ordinador, em disposo a 
escriure aquest reportatge 
i no sé gaire per on comen-
çar. Torno a l’Anna per darre-
ra vegada “al final, es tracta 
d’estar allà i viure-ho des de 
l’esperança”. Ja ho tinc. Viure 
en l’esperança que la primera 
lluna de Primavera no deixarà 
mai de brillar.  
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Coneguda com la guanyadora 
d’‘Operación Triunfo’ 2006, 
Lorena Gómez torna a actuar  
a Lleida després de deu anys

7 hores i
 JUDIT 

GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Queden poques hores pel de-
but de la cantant lleidatana 
Lorena Gómez a La Llotja de 
Lleida. Quedem amb ella per 
conèixer una mica més a l’ar-
tista i la seva carrera professi-
onal. Està nerviosa ja que és la 
primera vegada que actua en 
solitari a Ponent, però l’entusi-
asme fa que li brillin els ulls.

JUDIT GÓMEZ
Què et va portar a fer el pas 
cap de cantant a actriu des-
prés de tot el que suposà la 
teva victòria a OT l’any 2006?

LORENA GÓMEZ

Va ser una mica casualitat, no 
pensava que m’arribés el mo-
ment d’entrar en el món de 
la interpretació en aquestes 
alçades de la vida i sense ha-
ver-ho fet mai. Però se’m va 
oferir l’oportunitat. Un pro-
ductor es va fixar en mi i em 
va preguntar si volia fer un 
càsting per una novel·la i m’hi 
vaig presentar i ara ja en por-
to quatre temporades.

J. G.
Què tal l’experiència de viu-
re a Miami? 

L. G.
Al principi és dur perquè hi 
ha molta gent que trobo a fal-
tar com la família i els meus 
amics, però la veritat que 
és una experiència personal 
molt bonica. 

J. G.
Lleida també l’enyoraves?

L. G.
Per mi Lleida és Lleida i sem-
pre ho serà. La meva terra, 
l’olor, el pernil, els calçots, els 
caragols a la llauna, tot.

J. G.
Entrar en el món de la in-
terpretació, t’ha obert més 
portes en el tema professi-
onal?

L. G.
Sí. Després de fer la primera 
novel·la em van trucar per fer 
alguns anuncis de televisió 
i també vaig fer teatre. Però 
sempre continuant amb la 
música.
 

J. G.

Viatgem al passat, com re-
cordes el teu pas per OT i 
què va significar per tu tant 
a nivell personal com profes-
sional?

L. G.
En l’àmbit personal va ser 
l’experiència de la meva vida, 
em va fer créixer professional-
ment i personalment. Però el 
canvi el vaig notar després, 
quan vaig marxar sola cinc 
anys a Miami. Aquest ha sigut 
el canvi fort. T’adones que tot 
dura el que tu vulguis fer-ho 
durar i mantenir-se és el més 
difícil perquè en aquest món 
cal lluitar contínuament.

J. G.
Quan sortiu d’OT, us ajuden 
a contactar amb producto-
res o a introduir-vos en el 

món professional?

L. G.
Tenim uns anys de contracte 
amb Sony Music que t’aju-
den, però quan se t’acaba el 
contracte, o bé et renoven o 
bé tu et busques la vida com 
puguis. Jo vaig deixar Lleida i 
vaig marxar a Miami, i gràcies 
a Déu va anar tot molt bé.

J. G.
En aquells moments, molta 
gent de Lleida estava bolca-
da en la teva persona, senti-
es una pressió afegida cada 
cop que pujaves a l’escenari 
pensant que les representa-
ves a totes elles? 

L. G.
I tant! Encara ara sento que 
els estic representant. Ara 

http://www.sonymusic.es/
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la tornada 
a casa
mateix noto que Lleida em 
té present i ho he notat, per 
exemple, amb la venda d’en-
trades per La Llotja, ja que es-
tem gairebé plens.

J. G.
Què ha canviat de la Lorena 
del dia en què et proclamen 
vencedora d’un dels progra-
mes televisius amb més èxit 
a la d’avui?

L. G.
Sóc una mica més realista, ja 
ho he dit a moltes entrevistes, 
però és així. Sóc més consci-
ent del  que estic vivint. No 
he perdut la il·lusió, però sí 

que estic amb els peus a terra 
perquè aquest món no és fàcil. 
A vegades et pinten les coses 
de color de rosa però després 
t’adones que l’únic que has de 
fer en aquest món és lluitar i 
no tirar la tovallola mai.

J. G.
L’endemà del teu triomf, de 
ben segur erets una de les 
persones més conegudes al 
nostre país. Com es porta 
això de la fama, que un dia 
ets a dalt de tot i al cap de 
poc temps puguis tornar a 
ser invisible?

L. G.

Depèn. Costa una mica adap-
tar-te a la nova vida en què 
surts i et miren. Però és que 
sense la gent i sense el pú-
blic tampoc som res. Vivim 
per ells, ens compren discos, 
vénen als concerts… És un 
treball de 24 hores . També 
crec que l’èxit és molt efí-
mer. M’encantaria que sem-
pre poguéssim estar a dalt 
però de vegades, per mol-
tes qüestions, la sort no pot 
jugar a favor teu. En el meu 
cas, he marxat, he estat cinc 
anys desconnectada del meu 
país, però he fet unes altres 
coses interessants que m’han 
omplert moltíssim. I crec que 
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això també és part de la meva 
carrera, és una formació de 
futur.  Ara és tot més còmo-
de amb internet i potser no fa 
tan mal estar a dalt o a baix, 
perquè en qualsevol moment 
pots estar a dalt una altra ve-
gada. El més bonic d’aquest 
món és el que et va venint, el 
que no t’esperes.

J. G.
Es diu que el món de la músi-
ca és complicat, després de 
deu anys, també ho penses?

L. G.
És complicat encara. Ara real-
ment la indústria musical està 
passant per un moment difícil 
perquè ja no es venen discos 
com abans. Però  també hi 
ha una part positiva que són 
les xarxes socials. Avui en dia 
qui sap gestionar les xarxes 
pot tenir assegurar-se part de 
l’èxit. 

J. G.
Ben aviat participaràs en el 
programa Tu cara me suena, 
com va sorgir?

L. G.
Estava a Miami, i casualment 
aquella setmana gravava una 
cosa i es va ajornar. Jo havia 
de tornar a Espanya però no 

ara, sinó d’aquí de tres mesos, 
però em van trucar i em van 
dir que tenien una proposta 
per a mi. Em vaig presentar al 
càsting amb una maleta i amb 
el bitllet de tornada, però vaig 
guanyar. No m’esperava que 
la gent, després de cinc anys 
estant fora, agafés el seu te-
lèfon i envies “gana Lorena” 
una altra vegada. De primeres 
se’m va desestabilitzar tot, jo 
venia a provar però no sabia 
que me n’aniria amb el pre-
mi. I llavors em vaig plantejar 
quedar-me una mica més aquí 
i no em puc queixar. M’estan 
sortint moltes oportunitats, 
com el concert d’avui i estic 
molt emocionada i amb mol-
tes ganes de sortir a l’esce-
nari. Tinc uns quants concerts 
també aquest estiu. Així que 
puc dir que la tornada ha si-
gut bona.

J. G.
Quant temps fa que no actu-
es a Lleida?

L. G.
Doncs com l’eslògan  del con-
cert “10 años con Lorena”,  
encara que jo diria deu anys 
sense Lorena, perquè pràcti-
cament des que vaig cantar 
a Barris Nord no he tornat a 
actuar aquí a Lleida. De fet, 

mai he fet un concert jo sola 
a Lleida, és la primera vega-
da que ho faig com a Lorena 
Gómez i que les entrades es 
vénen per Lorena Gómez i no 
perquè hi ha David Bisbal, o 
perquè ve amb els de OT. 

J. G.
Alguna anècdota que ens 
puguis explicar d’aquests 
10 anys, ja sigui del teu pas 
per OT o de la teva carrera 
d’actriu als EE.UU.?

L. G.
Com anècdota bonica la de 
Bisbal. Veia la televisió i vo-
lia ser com ell, perquè per mi 
sempre ha sigut un referent a 
seguir dintre del concurs de 
Operación Triunfo i fora. Te-
nim moltes coses en comú, 
vam començar molt petits, 
vam cantar en orquestres. 
Jo vaig fer cua quan va actu-
ar aquí a Lleida amb 16 anys 
i de sobte, al 2014, poder 
cantar amb ell va ser increï-
ble.  També quan vaig gravar 
amb Alejandro Sanz, fa poc  a 
Miami, vaig participar en una 
cançó seva. Crec que a poc a 
poc vaig aconseguint coses, a 
vegades sense adonar-me’n, 
però vaig lluitant molt, perquè 
com sempre dic: mai no ens 
podem rendir.
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Només el 36% dels 
immigrants reben 
prestació a Lleida

 ACN
 LLEIDA

Només el 36% de la pobla-
ció immigrada atesa per 
Creu Roja Lleida rep presta-
cions malgrat que el 62,5% 
es troba en situació de deso-
cupació, segons es desprèn 
del novè estudi de l’Obser-
vatori de Vulnerabilitat de 
Creu Roja a Catalunya. Entre 
les persones que treballen, 
més de la meitat tenen uns 
ingressos inferiors als 600 
euros mensuals, quan les se-
ves despeses només en ha-
bitatge i subministraments 
se situen majoritàriament 
entre els 200 i els 500 eu-
ros. Així mateix, prop del 
51% depèn d’ajudes i dona-
cions d’amics i familiars. En 
aquest sentit, l’informe posa 
de relleu que vuit de cada 
deu persones enquestades 
a les comarques de Lleida 
han vist empitjorar de forma 
considerable les seves con-
dicions laborals des de l’inici 
de la crisi.
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L’operatiu policial, coordinat pels Mossos i la Guàrdia 
Civil, va tenir lloc en poblacions del Segrià i el Pla d’Urgell

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’operatiu policial que han 
coordinat aquest dimecres 
efectius dels Mossos d’Es-
quadra i la Guàrdia Civil 
contra el tràfic de cocaïna i 
marihuana s’ha saldat fins 
al moment amb més d’una 
vintena de detinguts al Pla 
d’Urgell i el Segrià. Segons 
fonts policials, estan confir-
mades detencions, entrades 
i registres a domicilis de El 
Poal, Alcoletge, Linyola, Vi-
lanova de Bellpuig i Bellvís. 
Una de les actuacions que 
més ha destacat ha estat la 
que s’ha fet en una casa si-
tuada al número 29 de l’avin-
guda Catalunya d’El Poal, on 
s’han detingut dos homes i 
una dona i la policia també 
s’ha emportat nombroses 
armes blanques i un sac ple 
de marihuana. L’operació 
es fruit d’una investigació 
iniciada fa un any a 
Sagunt, al País 
Valencià, i està 
sota secret 
de sumari.
A El Poal 
els cossos 
p o l i c i a l s 
s’hi han 
t r a s l l a d a t 
abans de les 
sis de la ma-
tinada, on han 

entrat a la casa del número 
29 de l’avinguda d’aquest 
petit municipi del Pla d’Ur-
gell. Durant les primeres 

hores del matí una 
furgoneta de la 

brigada mòbil 
dels Mossos 
d’Esquadra 
i un cotxe 
p a t r u l l a 
han estat 
a p a r c a t s 
al davant 

de la port 
del jardí i 

en reiterades 

Un dels detinguts al Poal custodiat per agents dels Mossos 
d’Esquadra en el moment en què l’han tret de la casa. Foto: ACN

ocasions s’han pogut veure 
agents, tant de paisà com 
uniformats, entrant i sortint 
del domicili. Així mateix, des 
de l’exterior s’ha pogut apre-
ciar com la porta principal de 
l’immoble ha estat esbotza-
da.
Paral·lelament, a primera 
hora també hi havia constàn-
cia dels escorcolls a Bellvís i 
Alcoletge, on s’han practicat 
detencions. Pels volts de les 
onze han arribat a El Poal 
agents de la patrulla canina 
que amb l’ajuda d’un gos 
han rastrejat els voltants de 

la casa, el jardí, un cotxe que 
hi havia aparcat a l’exterior i 
també l’interior de l’habitat-
ge. No ha estat fins passades 
les dotze del migdia que la 
policia ha començat a treure 
els detinguts començant per 
dos homes, que han estat 
traslladats en un mateix cot-
xe patrulla.
El desplegament policial ha 
generat expectació entre els 
veïns i veïnes de la zona, al-
guns dels quals han explicat 
que als detinguts no se’ls 
coneixia cap activitat laboral 
concreta.

CIUTADANS

Ciutadans demana més il·luminació al passeig de 
la canalització del riu Segre de Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El regidor de Ciutadans (C’s) 
a l’Ajuntament de Lleida, José 
Luis Osorio, ha anunciat que 
demanarà més il·luminació al 
passeig de la canalització del 
riu Segre, concretament en 
aquelles zones de nul·la visibi-
litat. “Hi ha diversos punts del 
passeig del riu Segre que no 

tenen cap punt de llum, i quan 
es fa fosc i el passeig s’omple 
de veïns que surten a passejar 
o a fer exercici, es troben a les 
fosques”, ha explicat Osorio.
Osorio ha manifestat que “la 
il·luminació al passeig és la 
correcta” però tot i això ha 
apuntat que “sota el pont 
de les vies del tren, de la 
passarel·la dels Camps Elisis 
i en el tram final del passeig 

que dóna a Pardinyes, no hi 
ha cap punt de llum”. I ha 
afegit, que “justament sota 
de la passarel·la es troba una 
zona lúdica amb aparells per 
fer gimnàstica bastant con-
correguda”. El regidor de C’s 
Lleida ha explicat que “cada 
vegada són més les persones 
que surten a caminar i a cór-
rer pel passeig del riu” i per 
tant “cal adequar la zona”.

ECONOMIA

Borràs presenta a Lleida els fons  
FEDER dotats en 45 milions d’euros

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La consellera de Governació, 
Administracions Públiques i 
Habitatge, Meritxell Borràs, ha 
animat aquest dimarts els ajun-
taments i els consells comar-
cals de les terres de Lleida a 
aprofitar l’oportunitat que su-
posa la nova convocatòria del 
Fons Europeu de Desenvolu-

pament Regional (FEDER) per 
al període 2014-2020, dotada 
amb 45 milions d’euros per tot 
Catalunya i que possibilitarà el 
cofinançament de projectes 
d’eficiència energètica i la pro-
tecció del patrimoni natural 
amb vinculació turística. Bor-
ràs ha instat els ens locals llei-
datans a presentar a aquesta 
convocatòria projectes “sòlids 
i engrescadors” .
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05·04

DIVENDRES 8 d’ABRIL DE 201610

Una de les 
actuacions més 
destacades ha 
tingut lloc al 

Poal

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


Una de les activitats promogudes va ser la desfilada de mascotes pels
carrers de la ciutat. Foto: Fira de Lleida

7accents.cat
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ECONOMIA

Petitàlia i Mascota’m, amb més 
activtats que mai, es consoliden

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Les activitats organitzades, 
tant per Fira de Lleida pels 
propis expositors, han estat 
una de les claus de l’èxit de la 
desena edició de Petitàlia i la 
setena edició de Mascota’m, 
salons que van tancar les por-
tes amb 20.000 visitants. Ra-
fel Peris, regidor de Promo-
ció de la Ciutat, va explicar 
en el decurs del tancament 
de la doble manifestació firal 
que un 93% dels expositors 
s’ha mostrat satisfet o molt 
satisfet dels resultats, men-
tre que el 75% preveu tor-
nar a exposar el proper any.
Peris va destacar activitats 
com la xerrada “Educar amb 
humor”, a càrrec de Carles 
Capdevila, amb 400 assis-
tents, o la desfilada popular 

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana

04·04
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Un 93% dels 
expositors 

s’ha mostrat 
satisfet amb 
el certamen

de mascotes pels carrers de 
Lleida, organitzada conjunta-
ment per Fira de Lleida i el 
Col·legi Oficial de Veterinaris 
de Lleida, amb 180 gossos i 
unes 300 persones acompa-
nyant els animals. Cal recor-
dar igualment que l’expo-
sició internacional felina va 
aplegat un total de 88 gats 
de 15 races diferents pro-
cedents de Catalunya, Ma-
drid, el País Basc i València.
El Col·legi de Vete-
rinaris va orga-
nitzar també 
un innova-
dor taller 
de lectu-
ra de lli-
bres amb 
g o s s o s 
e n s i n i s -
trats que 
es va portar 
a terme la tar-

da de dissabte i de diumen-
ge. Es tracta d’una iniciativa 
innovadora a Lleida en què 
un educador ha llegeix un 
conte sobre mascotes als in-
fants amenitzat amb gossos 
ensinistrats per a tasques 
terapèutiques que “partici-
pen” en la narració. El con-
te posa èmfasi en la tinen-
ça responsable d’animals.
Petitàlia i Mascota’m s’han 
desenvolupat durant el cap 

de setmana dels dies 
2 i 3 d’abril als pa-

vellons 4 i 3 de 
Fira de Lleida 

re spec t i va -
ment, amb 
60 empreses 
representa-
des reparti-
des en una 

s u p e r f í c i e 
bruta de 8.000 

metres quadrats.

CULTURA

La 22a Mostra de 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Deu llargmetratges, deu 
curts i vuit documentals 
participaran aquest any 
en la secció oficial de la 
22a Mostra de Cinema 
Llatinoamericà de Cata-
lunya, que se celebrarà 
a Lleida a partir d’avui 
dia 8 i fins al 15 d’abril.  
La pel·lícula ‘Pistas para 
volver a casa’, de l’argen-
tina Jazmín Stuart, serà 
l’encarregada d’inaugurar 
la Mostra aquest divendres 
8 d’abril. La directora des-
criu en la seva opera prima 
la història de dos germans, 
Dina i Pascual, que, passats 
els 40, sobreviuen precàri-
ament i porten a la motxi-
lla la càrrega d’una família 
disfuncional. El director de 
la Mostra de Cinema Llati-
noamericà de Catalunya, 
Juan Ferrer, ha explicat que 
aquesta primera pel·lícula 
de la realitzadora marca ja 
el seu gran talent. “És una 
història que camina entre 
la comèdia i el drama i que 
juga molt bé amb els actors 
que treballen en una estruc-
tura senzilla i quotidiana de 
manera original”, ha afegit.
Abans de la pel·lícula inau-
gural es lliuraran diversos 
premis de la Mostra. L’ac-
triu Carmen Machi rebrà el 
Premi d’Honor de la Mostra 
de mans de la lleidatana 
Mireia Aixalà. A més, l’ac-
triu Carme Elias i el recone-
gut director de cinema Ven-
tura Pons rebran els premis 
Jordi Dauder a la Creativi-

tat en el Cinema Català i la 
Revista Academia, el Premi 
Ángel Fernández Santos. 
També hi seran presents 
en la inauguració Teresa 
Gimpera, que li lliurarà el 
premi a Ventura Pons i Ja-
vier Fesser, que li entre-
garà a Carme Elias. Fes-
ser va dirigir Carme Elias i 
Jordi Dauder a ‘Camino’.
En la presentació de la 
Mostra, que va tenir lloc 
aquest dimarts a l’Institut 
Municipal d’Acció Cultural 
de Lleida (IMAC) hi han as-
sistit nombroses persona-
litats, entre les quals des-
taquen l’alcalde de Lleida, 
Àngel Ros; la tinent d’al-
calde i regidora de Cultura 
de la Paeria, Montse Parra; 
Paco Cerdà, representant 
de la Diputació de Lleida; 
el director del certamen, 
Juan Ferrer; el president 
del Centre Llatinoamericà 
de Lleida, Osvaldo Fran-
cia; Ignasi Fanlo, director 
de l’àrea de negoci de Cai-
xaBank a Lleida ciutat, i 
Javier Muniáin, gerent de 
màrqueting Gran Públic Te-
lefònica Catalunya. La clo-
enda de la 22a edició de 
la Mostra de Cinema Lla-
tinoamericà de Catalunya 
se celebrarà al CaixaForum 
Lleida amb la presentació 
del palmarès. L’acte que 
conclourà una setmana de 
bon cinema a la nostra ciu-
tat, comptarà amb un con-
cert de petit format - d’uns 
quinze minuts de durada- i 
finalitzarà amb la projec-
ció d’una de les pel·lícules 
guanyadores del certamen.
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Cinema Llatinoamericà de 
Catalunya aplega 28 
produccions a Lleida
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 Muguruza i Suárez encapçalen 
l’equip espanyol per a la Fed Cup
06·04
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La capitana Conchita Martínez inclou a la convocatòria 
les novetats de Sara Sorribes i Anabel Medina

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

Ja és oficial el nom de les vuit 
jugadores que exhibiran el seu 
millor tennis sobre la pista cen-
tral del Club Tennis Lleida en 
l’esperada eliminatòria de la 
Fed Cup, prevista pel cap de 
setmana del 16 i el 17 d’abril. 
Els capitans d’Espanya i Itàlia, 
Conchita Martínez i Conrado 
Barazzutti, respectivament, 
han donat a conèixer les seves 
convocatòries per a un encre-
uament en què el bloc estatal 
buscarà l’ascens al Grup Mun-
dial mentre les transalpines 
intentaran mantenir-se entre 
els vuit millors del món. Està 
previst que ambdós combinats 
arribin a Lleida a principis de la 
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setmana vinent per tal de co-
mençar a entrenar-se en la pis-

ta de terra batuda que acollirà 
els diversos enfrontaments, 

La jove Sara Sorribes serà una de les novetats 
que presentarà el combinat espanyol a Lleida. 
Foto: ITF

el sorteig dels quals tindrà 
lloc el divendres 15 d’abril.
El conjunt espanyol, tal com 
era de preveure, estarà encap-
çalat per les seves dues millors 
jugadores del moment, Gar-
biñe Muguruza i Carla Suárez. 
No hi seran, però, Lara Arrua-
barrena i Lourdes Domínguez, 
doncs la capitana Conchita 
Martínez ha optat en aques-
ta ocasió per Sara Sorribes i 
Anabel Medina. Muguruza, la 
tennista espanyola més medi-
àtica, compta els seus partits 
amb la selecció per victòries i 
arribarà a Lleida en la quarta 
posició del rànquing mundial. 
Suárez, dubte fins als darrers 
dies per una lesió al turmell 
que l’ha dut a sortir del TOP 
10 mundial aquesta setmana, 
finalment podrà participar en 

l’esdeveniment. La jove Sara 
Sorribes, una de les prome-
ses més fermes del tennis 
espanyol, i la veterana Ana-
bel Medina, especialista en la 
modalitat de dobles, comple-
ten la convocatòria. Pel que 
fa a la selecció italiana, estarà 
formada per Roberta Vinci, 
Sara Errani, Francesca Schia-
vone i Karin Knapp. Aquesta 
última substitueix Camila Gi-
orgi, que ha declinat la invi-
tació de Conrado Barazzutti.
D’altra banda, ja han comen-
çat els treballs d’adequació 
de la pista central del Club 
Tennis Lleida. Consisteixen 
en la col•locació de grades 
supletòries per augmentar 
l’aforament fins als 1.850 
espectadors, ampliables a 
2.000 en cas de necessitat.

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 ( )
A imatge seva
Es fan grans. La primera ve-
gada que vaig sentir aquesta 
expressió se’m va escapar el 
(som)riure per davall del nas. 
Com si fer anys fos una pràcti-
ca totalment aliena a la condi-
ció humana, va pensar el meu 
subconscient.  En aquell mo-
ment, no coneixia ningú ca-
paç de bufar les mateixes es-
pelmes del pastís amb el pas 
del temps. Ara tampoc. Però 
en el fons, aquella frase venia 
a dir molt més del que la meva 
rialla sota-nassal havia deduït 
en un primer instant. L’avís en 
forma de viatge (llampec) a 
l’hospital havia despertat les 
alarmes de la intranquil·litat 
i, de pas, començava a fer 
trontollar els fonaments de 
l’home invencible. La torna-
da, més pausada, esdevindria 
l’inici d’un nou temps on la 

vellesa entraria a la seva vida. 
Ara sí. I per quedar-s’hi.
Avui, amb el meu germà els 
mirem de reüll mentre ells 
guaiten per la finestra en vis-
tes a una plaça que, des de 
fa uns dies, torna a ser la 
seva. Parlen de les seves co-
ses al moment en què ell i 
jo decidim restar en silenci a 
la reraguarda, com si no ens 
atrevíssim a ficar-hi cullerada 
i amb el cap potser pendent 
d’altres qüestions més prò-
pies del (frenètic) dia a dia. 
Amb tot, els dos tenim ben 
clar que compartir ara un mi-
nut amb ells equival a moltes 
de les (eternes) jornades on 
cuidaven de nosaltres matí, 
tarda i nit. Eren èpoques en 
què les seves històries reals 
ens semblaven més pròpies 
d’un món fantàstic i que no-

més l’experiència ens ha aju-
dat a acabar-les d’entendre. 
Firmaríem a qualsevol preu 
ser capaços de sobreviure a 
la meitat dels contratemps 
que ells van superar, ens diem 
sense obrir boca. I és que, en-
cara que la ciència evidencia 
sovint la nostra semblança als 
antecessors, no és menys obvi 
que algunes de les similituds 
s’han quedat pel camí. Per-
què tots naixem amb atributs 
innats però creixem a base 
de vivències que, al cap i a la 
fi, acaben modulant la nostre 
forma de fer. I de ser. Els dos 
sabem que mai no serem com 
ells però també som consci-
ents que sempre tindrem una 
part d’ells. I això, en el fons, 
és el que ens fa realment fe-
liços.
El futur s’ha sentit cridat a 

la festa i el silenciós viatge 
al passat queda interromput 
per la sorollosa entrada de la 
canalla al menjador. Els més 
menuts (també) formen part 
del llegat que ells dos deixa-
ran el dia que la plaça es pinti 
de blanc i negre. El guió d’un 
dia llunyà que cada vegada 
sentim més a prop s’escriu 
lentament però avui encara 
no entra en un escenari on, 
amb un tres i no-res, s’hi han 
reunit quatre generacions i 
on la mirada del meu germà 
em confirma que som la ter-
cera en discòrdia. I la primera 
que no viurà en millors condi-
cions que l’anterior. Tot sigui 
per recuperar les similituds 
que s’han quedat pel camí. I 
superar tots els contratemps 
que ens vinguin a damunt. Tal 
i com ens han ensenyat ells.

Aura
Un halo que emet el cos i 
que l’envolta. Com una 
llum que no il·lumina. 
Com una doble pell 
que no abriga. Com 
una espiritualitat man-
cada d’esperit. Des que 
les teràpies naturals i alter-
natives, el reiki o les sana-
cions de l’ànima van entrar 
en la meva vida, aquesta, al 
seu torn, ha entrat en una 
nova dimensió on els sen-
timents i les sensacions són 
més tangibles que els pro-
pis objectes. Així, ara veig 
l’interior de les persones, 
la seva energia, la seva to-
xicitat i, sobretot, la seva 
veritat, inversament pro-
porcional a la mentida de 
les seves vides.
L’altre dia un bon amic d’un 
càrrec públic de Lleida em 
deia que aquest malparlava 
de mi a les meves esque-
nes. Deixant de banda la 
idoneïtat que un represen-
tant públic vagi emetent 
judicis de valor sobre una 
persona que li paga el sou 

Gerard Martínez
L’accent

a la qual només pot acusar 
de no publicar el que a ell 
li agradaria, no m’explico 
per què encaixa la mà amb 
mi o em regala un somriure 
d’orella a orella sense mi-
rar-me als ulls cada vegada 
que coincidim. Una aura 
tòxica, com diria la meva 
terapeuta, d’algú que dis-
posa les paraules per una 
banda i els fets per una al-
tra.
“Intentaré ser més fals, 
com la resta, d’acord?”, 
li prometo a una persona 
just abans de quedar-hi. 
“Prenc la teva promesa”, 
em respon. Una conversa 
real que denota la hipo-
cresia del món en què vi-
vim. Perquè la veritat i la 
llibertat incomoden; hom 
prefereix escudar-se en un 
halo diplomàtic de conse-
qüències funestes per a la 
naturalesa humana. Fins i 
tot, un dels nostres opina-
dors abandonava la seva 
columna en no combregar 
amb el punt de vista d’un 

altre col·laborador del mit-
jà, concretament del Luis 
Ángel Pérez de la Pinta. 
Coi, ni jo hi combrego, 
però justament en això rau 
la grandesa de la lliberta 
d’expressió! De totes ma-
neres, en la majoria d’oca-
sions són les persones que 
s’omplen la boca parlant 
de llibertat les que s’aca-
ben ennuegant de tenir un 
cos estrany a la gola.
Sovint, la meva terapeuta 
practica amb mi unes pro-
fundes neteges de l’aura 
per tal que el físic i la ment 
viatgin en el mateix vagó i 
per les mateixes vies. Tan-
mateix, el problema el te-
nen aquells que s’han des-
viat del camí, no només en 
desconèixer el destí, sinó 
també en oblidar el punt 
de partida. Dèiem que l’au-
ra és un halo que emet el 
cos, encara que alguns la 
confonguin amb la pudor 
que desprèn la seva merda, 
perquè la seva aura està 
bruta i, a més, embruta.

 Hi ha qui 
disposa les 
paraules per una 
banda  i els fets 
per una altra

 La diplomàcia 
té conseqüències 
funestes per a la 
naturalesa 
humana
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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.

La poca vergüenza de la CUP
Para oponerse a la 
guerra y demostrar la 
querencia de uno por 
la paz hay muchas ma-
neras. Algunos, los me-
nos creativos y capaces, 
se ponen camisetas con 
lemas más o menos ocur-
rentes y/o se encadenan a 
sitios e incluso presentan 
mociones en plenos munici-
pales o convencen a otros 
para que lo hagan. Pero por 
suerte, también hay quien 
pone su talento –si lo tiene- 
al servicio de la cosa y nos 
regala obras de arte. Cua-
dros del tema hay muchos, 
pero como un servidor no 
es experto en pintura, me 
quedaré con las novelas, el 
cine, los tebeos y la música. 
De tebeos sobre el tema, 
están los imprescindibles 
trabajos de Jacques Tardi; 
en novela, un servidor se 
queda con el Sin Novedad 
en el Frente de Remarque y 
en cine, con la monumental 
Johnny Cogió su Fusil de 
Dalton Trumbo mal que me 
pese por Stanley, Kirk y su 
Senderos de Gloria. Sabrán 
perdonarme, seguro: ellos 
también saben que Trumbo 
les ganó por la mano. 
En música, me explaya-
ré un poco más y, así, 
empezaré por el One de 
Hetfield&Ulrich –inspirado, 
ahí es nada, por la peli de 
Dalton-, seguiré con el For-
tunate Son y echaré mano 
de Simon&Garfunkel y su 
Scarborough Fair; porque 
también es una canción 
contra la guerra aunque no 
lo parezca hasta que uno no 
se fija qué dice la letra que 
Art y Paul superponen en 
su versión al clásico del fol-
klore inglés. Con todo, y si 
de paz y guerra hablamos, 
la canción con mayúsculas 

L. Á. Pérez de la 
Pinta 
Pintan bastos

es War, un enorme tema de 
Edwin Starr que suele can-
tar a menudo Bruce Spring-
steen en sus conciertos.
En la reivindicación del 
pacifismo, y junto a estas 
obras de arte con mayúscu-
las, conviven también otros 
productos que no han sido 
capaces de superar el test 
del juicio de valor y tras-
cender más allá de la ca-
tegoría de tebeo/película/
canción apañada y que en-
vejece mal. Así, entre ellas 
caben hits patrios como 
el Querida Milagros de 
Manolo&Quimi, el Haz Tu-
rismo de los Celtas Cortos  
y temas como el Masters 
of War de Bob Dylan o el 
In The Army Now de Status 
Quo. Todas van de lo mis-
mo, pero les falta ese nose-
qué que, por ejemplo, tiene 
el Gather Round the Stone 
de Ben Harper. Después, en 
un escalón más bajo, mo-
ran productos de desecho 
como los pergeñados por 
Huecco o Ska-P Mirando 
al Cielo o Niño Soldado en 
los que el mismo tema es 
ya sólo una excusa   para 
hacer el idiota, defender 
quién sabe qué y evidenciar 
la indigencia moral e inte-
lectual de unos autores que 
no entienden la diferencia 
que existe entre guerras y 
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ejércitos y piensan que la 
máxima si vis pacem para 
bellum es una cosa que de-
cían unos romanos feixistes. 

Y aunque una moción no 
sea un producto cultural 
strictu senso, la que los 
amigos concejales de la 
CUP enchufaron en el úl-
timo plano municipal de 
Lleida para, literalmente, 
“declarar Lleida municipi 
de cultura de pau”   me-
rece un sitio destacado en 
ese cajón en el que debe-
ría cerrarse bajo llave toda 
esa basura pergeñada por 
supuestos pacifistas que 
travisten su estupidez de 
ñoñería. La travisten para 
ver si, así, nos toman a los 
demás el pelo y convierten 
sus prejuicios en norma. La 
moción de marras, entre 
otras cosas recogidas en 
un texto de catorce puntos 
digno de un Paulo Coelho 
enloquecido tras leer cator-
ce veces las obras comple-
tas de Xirinachs en un es-
plai, pretendía entre otras 
cosas prohibir la asistencia 
de los representantes muni-
cipales a cualquier acto or-
ganizado en la ciudad por 
estamentos (sic) “militars o 
paramilitars” y vetar la pre-
sencia del Ejército en cual-
quier actividad vinculada a 
la educación ni que sea de 
lejos. Vamos, que aquello 
era Ada Colau desarratada  
pero a la lleidatana. La mo-
ción no era más que otro de 
los panfletos  con los que 
la CUP maltrata – en este 
caso le tocó al Ejército- a 
cualquier colectivo que no 
se ajusta a su singular visión 
del mundo y, como tal, fue 
tratada por casi todos los 
grupos municipales a ex-
cepción de una ERC que no 

podía ser menos que quie-
nes amenazan con llevárse-
le los nabos del huerto y de 
CiU. Lo de CiU fue sólo a 
medias porque –sea dicho- 
al debatirse la moción –por 
puntos fue-; votaron de 
primeras sí a lo de que los 
paers no podían ir en tanto 
que concejales a cosas que 
tuvieran que ver con el Ejér-
cito pero; con todo, acaba-
ron corrigiendo el voto tras 
ver cómo los concejales del 
PSC, PP y C’s dudaban en-
tre reír y llorar y comprobar 
como un Àngel Ros un tan-
to estupefacto dijo algo así 
cómo “Bé, sembla que aquí 
n’hi ha algú que tindrà pro-
blemes”. Gabarell, eso sí, 
tiró palante y todavía tuvo 
redaños para hacerse el 
digno y decir que no, que él 
defendía la paz y que aque-
llo no era lo que en efecto 
era: una de las habituales 
performances de la CUP. 
Que a mí la CUP me gusta 
menos incluso de lo que el 
Ejército –el español, claro- 
le gusta a la CUP no es un 
secreto pero, aunque res-
peto que a la gente pue-
da no agradarle el Ejército 
como concepto, no enti-
endo cómo puede ser que 
quien presenta y defiende 
una moción que tenía como 
objetivo principal expulsar 
al Ejército del espacio pú-
blico en Lleida, sea un tipo 
como Gabarrell. Un tipo 
que más allá de lo más o 
menos simpatico que pue-
da parecer, se sienta al lado 
y es número dos de un suje-
to como Pau Juvillà. Y no lo 
entiendo porque, al tiempo 
que este par presenta una 
moción que instaba al Ple-
no a  “No organitzar, pro-
moure o assistir, a títol ins-
titucional, a actes de caire 

militar o paramilitar” (sic), 
nadie ha escuchado al ami-
go Juvillà pedir disculpas 
por haber participado allá 
por 2014 en un homenaje a, 
éste sí, un asesino convicto 
fundador de las organizaci-
ones paramilitares terroris-
tas  Exèrcit Popular Català 
y Terra Lliure como es Car-
les Sastre. Sastre, no lo ol-
videmos, mató adosándole 
una bomba en el pecho a 
Josep Maria Bultó en 1977. 
Hay que tener mucha cara, 
de verdad, para organizar 
u apoyar homenajes de ese 
tipo y presentar después 
mociones en el Pleno para 
expulsar al Ejército del es-
pacio público. Quizá por 
eso, Juvillà dejó a su amigo 
Gabarrell el muerto de pre-
sentar un panfleto que, si 
debe juzgarse en tanto que 
herramienta efectiva para la 
defensa de la cultura de la 
pau, está más cerca deuna 
canción de Ska-P que de el 
War de Edwin Starr. Para 
Gabarrell, que va de rocker 
por la vida, es una mácula 
en el currículum pero tanto 
da, porque la militancia en 
l’esquerra transformadora 
lo aguanta todo. A ver si, 
al final, resulta que lo que 
pretendían los de la CUP 
con la moción era atarse 
a sí mismos en corto –de-
cían algo así como que los 
concejales no podrían par-
ticipar en actos montados 
“per organitzacions militars 
o paramilitars” para evitar 
que Pau Juvillà vuelva a 
acudir en el futuro a even-
tos como el homenaje que 
él y otros amigos le monta-
ron al citado Carles Sastre. 
Son listos los chicos. Con 
muy poca vergüenza, pero 
listos: por eso tienen diez 
diputados.

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/05/22/babelia/1400759407_579791.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Sin_novedad_en_el_frente_(novela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sin_novedad_en_el_frente_(novela)
https://vimeo.com/89842785
https://youtu.be/jtDcvriBc8s
https://youtu.be/EzgGTTtR0kc
https://youtu.be/iQqHzPzQsMg
https://youtu.be/iQqHzPzQsMg
https://youtu.be/-BakWVXHSug
https://youtu.be/_d8C4AIFgUg
https://youtu.be/WH2kmh0Arxw
https://youtu.be/WH2kmh0Arxw
https://youtu.be/UQKFf9vm9LI
https://youtu.be/5BAcWQlyJfU
https://youtu.be/5BAcWQlyJfU
https://youtu.be/h2mabTnMHe8
https://youtu.be/h2mabTnMHe8
https://youtu.be/v6qMD1lIWT0
https://youtu.be/O8aNN8bDTlw
https://youtu.be/a_egXm-bNAg
https://youtu.be/a_egXm-bNAg
https://youtu.be/tkKSnkCv_HM
http://cridaperlleida.cat/wp-content/uploads/2016/03/Mocio-CRIDA-Lleida-per-la-Pau.pdf
https://youtu.be/a0QIt4eH9Ls
http://lleidaidentitaria.org/2014/09/07/la-cup-lleida-rinde-homenaje-a-unos-terroristas-y-asesinos/
http://www.7accents.cat/opinio/article/4511/rss
http://www.7accents.cat/opinio/article/4511/rss
http://www.7accents.cat/opinio/article/4511/rss


DIVENDRES 8 d’ABRIL DE 201616

Els que heu llegit els meus articles 
d’opinió en aquest mitjà sabreu que 
sempre han estat dirigits a temes 
relacionats amb l’alimentació i els 
hàbits de vida saludable, temes que 
per la meva formació “controlo”. 
Però avui no. Avui escric aquest ar-
ticle perquè estic indignada, perquè 
em sento estafada i perquè no en-
tenc com ningú no fa quelcom per 
resoldre una situació que es repe-
teix en diversos pobles de la nostre 
província.
Us poso en situació: poble petit, 
amb un metge titular, que ha creat 
monopoli per ser l’únic i en molts 
casos, amb l’excusa que “millorar 
el servei de la seguretat social té un 
cost”, genera un nou import arbitra-
ri obligatori a cada casa o habitant 
del poble: la iguala. Quan em vaig 
assabentar que això existia no m’ho 
podia creure!
Seria impensable que un professor 
cobrés a cadascun dels seus alumnes 
un preu extra la classe per ensenyar 
una mica més de l’“estrictament 
necessari” o que en un hospital un 

metge cobrés un import quan en-
tren els pacients a la consulta, oi? 
Doncs en alguns petits pobles, i no 
tant petits, això passa.
Els metges que volen oferir uns al-
tres serveis inicien un negoci pro-
pi, una consulta privada i paguen, 
per la seva activitat, per la gestió i 
pel material. 
Però n’hi ha 
de més lles-
tos! I és que 
els metges 
que cobren 
la iguala uti-
litzen les instal·lacions i els recursos 
de la seguretat social (que paguem 
entre tots) per a un benefici propi, 
així, amb tot el morro! I els pobres 
que han assumit la ‘iguala’ (i dic 
pobres perquè segur que en molts 
casos cobren molt menys que el 
metge) no diuen res per por que hi 
hagi represàlies, per por que no els 
atenguin com caldria, per por que 
treguin importància a una prova 
necessària o per por que si un dia 
cauen a casa el metge no estigui lo-

calitzable.
I no es denuncia! Malgrat tenir fins 
i tot, en alguns casos, els rebuts 
d’aquest import que, de vegades, 
passen pel banc! Perquè en els po-
bles petits tots són família i amics i 
tots es coneixen. I el senyor metge, 
aquell professional en què tothom 

confia, també és de casa! I tant que 
sí, i com a membre de casa cal pa-
gar-li la paga mensual! I un rave!
Cadascú de nosaltres tenim l’obliga-
ció ètica i moral de realitzar la nostra 
feina el millor possible i si en aques-
ta feina tractem amb persones ma-
laltes o amb moments de debilitat 
encara hem de tenir-ho molt més 
clar, sempre i quan tinguem escrú-
pols.
I no tindrà escrúpols aquell metge 
que no ens atengui com cal a la con-

sulta de la seguretat social perquè 
no li paguem un sobresou, perquè 
això ja va inclòs en la seva feina i en 
el seu sou. Fer tot el possible per la 
nostra salut és la seva obligació i, si 
és l’únic sanitari del poble, acudir 
quan algú pateix un accident hauria 
de ser la seva vocació.

Per sort, aquesta espècie sembla 
que està en extinció. Són molts els 
metges professionals que estimen 
la seva feina, que es desviuen per 
als seus pacients i que es posen les 
mans al cap quan senten parlar de 
la iguala.
Jo no posaria mai la meva salut en 
mans d’aquests “professionals” sen-
se escrúpols i, molt menys, la de les 
persones que m’estimo. Així que, si 
sou dels que pagueu la ‘iguala’, can-
vieu de metge!

La mossadeta Laura Obea

La ‘iguala’, el sobresou dels metges sense escrúpols

Marc Retamero
Temps mort

“Cría cuervos y te sacarán los ojos”
Passen els dies, passen les 
setmanes, passen fins i tot els 
mesos i la delicada situació 
que viu el Lleida Esportiu 
fora dels terrenys de joc no 
es soluciona. I no tan sols 
no es soluciona, sinó que 
cada cop sembla més difícil 
que tot plegat pugui arribar 
a bon port. I és que les pos-
tures entre ambdues parts, 
plantilla i directiva, estan molt 
allunyades. Massa. La roda 
de premsa d’Imanol Idiakez 
prèvia al partit contra l’At-
lètic Balears, en el qual, per 
cert, els jugadors van semblar 
deixar de banda tots els seus 
problemes, i de quina mane-
ra! (0-6), només va servir per 
afegir més llenya al foc. Va 
ser el detonant que va provo-
car una nova roda de premsa 
del president Albert Esteve, 
en la qual l’entrenador basc 
no va sortir gaire ben parat. 
“Cría cuervos y te sacarán 
los ojos”, va etzibar el màxim 
mandatari de l’entitat en re-
ferència a les incendiàries de-
claracions que el tècnic havia 
ofert a la premsa. Un popular 
refrany castellà que exempli-
fica perfectament els senti-

ja us vaig parlar en aquest 
mateix espai fa algunes set-
manes. La directiva, per la 
seva banda, exigeix les signa-
tures de la totalitat de l’equip 
per saldar el deute i abonar 
les quantitats pendents. O en 
el seu defecte, com va mati-
sar el president Albert Esteve 
en la seva darrera intervenció, 
trobar una solució alternati-
va que satisfaci a ambdues 
parts. El que vol la directiva 
és curar-se en salut i evitar 
possibles denúncies que com-
portarien un descens de cate-
goria a final de temporada (la 
nova fórmula de pagament 
proposada pel club implicaria 
cobraments més enllà de la 
data límit per formalitzar les 
denúncies) i la plantilla, com 
és lògic, vetlla pels seus pro-
pis interessos i vol cobrar el 
que se’ls va prometre a l’es-
tiu. Personalment, penso que 
les dues parts estan condem-
nades a entendre’s, però per 
això cal asseure’s a parlar i ara 
mateix podríem titllar d’ine-
xistent la comunicació entre 
les diverses esferes de l’en-
titat. El president va assegu-
rar que a mitjans del mes de 

març van mantenir una reunió 
de quatre hores amb Imanol 
Idiakez i que aquest, després 
de demanar un temps per re-
flexionar sobre la conversa, 
encara ara no havia donat cap 
resposta. El suport dels juga-
dors envers el seu entrenador 
és total, i així ho han exempli-
ficat en nombroses ocasions, 
però sembla evident que no 
es pot dir el mateix pel que 
fa a la directiva. Com que van 
mantenir-lo en el càrrec en els 
moments esportius més com-
plicats, ara no admeten que 
es queixi per no cobrar. Com 
si una cosa tingués a veure 
amb l’altra.
De la mateixa manera que 
critiquem el que considerem 
que es fa malament, també 
cal aplaudir les bones iniciati-
ves. En aquest sentit, la pro-
moció que ha ideat el club de 
cara al proper partit contra 
el Valencia Mestalla crec que 
és tot un encert. Es podran 
adquirir entrades per només 
cinc euros a la zona de lateral 
i gols i quinze a les graderies 
de tribuna. A més, a diferèn-
cia d’anteriors ofertes, les 
entrades es podran comprar 

a les taquilles de l’estadi el 
mateix dia de l’encontre, un 
fet que facilitarà que s’hi pu-
guin acollir un major nombre 
de persones i que, per exem-
ple, viure fora de Lleida no 
sigui una excusa vàlida. Els 
jugadors necessiten l’escalfor 
de l’afició i així ho van fer sa-
ber mitjançant les seves xar-
xes socials. Si es vol jugar el 
play-off, és importantíssim su-
mar aquests tres punts, com 
de ben segur també ho serà 
en els propers partits a casa 
contra l’Eldense i el Corne-
llà. No esperem a què arribi 
la desitjada promoció d’as-
cens, no esperem a que arribi 
l’Aplec. No esperem, doncs si 
no remem tots junts des de ja, 
probablement mai arribi. Llei-
da ha de respondre i donar 
costat a un equip que, amb 
més o menys encert, sempre 
s’hi deixa la pell, malgrat les 
dificultats del dia a dia. De-
pèn de nosaltres que el Camp 
d’Esports sigui un fortí. De-
pèn de nosaltres que aquest 
projecte segueixi viu. Que el 
“cría cuervos y te sacarán los 
ojos” mai se’ns pugui dedicar 
a nosaltres. Depèn de tu.

ments que brollen en el si del 
club lleidatà. I, sens dubte, 
no són els millors per afrontar 
amb garanties el decisiu tram 
de competició en el qual els 
blaus es troben immersos.
La plantilla, llevat d’algunes 
excepcions puntuals, segueix 
sense signar el famós docu-
ment de la discòrdia del qual 



DIVENDRES 8 d’ABRIL DE 2016 17

OPI
NIÓ

7accents és un diari lliure i plural, que fomenta el debat ciutadà i acull totes les opini-
ons, sempre que es manifestin de forma argumentada i respectuosa. Els col·laboradors 
literaris i gràfics expressen lliurement la seva pròpia opinió. La posició d’aquest setma-
nari es reflecteix en el seu editorial.

El poc “sentit comú” de Rajoy
Fins i tot el més inexpert en 
política sap que la frase mà-
gica per sortir airós davant 
d’una pregunta incòmo-
da és “es pot fer millor”. 
Tots menys Rajoy i el seu 
equip de campanya. O 
almenys és la imatge que 
van donar durant l’entre-
vista que li va fer Jordi Évole 
al president en funcions aquest 
diumenge a Salvados. Quan 
li pregunten a un president 
si creu que és de sentit comú 
que el salari mínim a Espanya 
sigui de 655 euros, aquest no 
pot respondre “sí”, afegir que 
“es cobren dues pagues ex-
tres a l’any” i que “la immensa 
majoria no cobra això”, quan 
som un dels països amb més 
atur registrat. Rajoy hauria ha-
gut d’admetre que el salari és 

Ares Valdés
Coma i punt

baix i reconèixer que “es con-
tinua treballant per millorar la 
situació econòmica de tots els 
ciutadans”.
Continuant amb aquest joc, 
Évole li pregunta si és de sen-
tit comú que el 2015 hi hagin 
hagut més de 67.000 desno-
naments quan hi ha més de 3 
milions d’habitatges buits, i ell 
respon: “Sí, hem fet un gran 
esforç, molts d’aquests desno-
naments són de particulars”. 
Évole continua i li pregunta si 
creu que han fet tot el possi-
ble, i ell contesta: “Crec que 
hem pogut fer tot el que po-
díem davant de la llei”. No, se-
nyor Rajoy, no pot respondre-li 
a una família que es troba a les 
portes de ser desnonada que 
no pot fer res més per garan-
tir-li un habitatge. No només 

es compleixen promeses en 
campanya. I per rematar, quan 
sents que encara hi ha perso-
nes que no saben on estan 
enterrades els seus avis i que 
per part del que se suposa que 
és “el president de tots” i que 
“no té clar que el Govern pu-
gui fer res més per arreglar-ho” 
denota un cert passotisme per 
allò que li passa al ciutadà.
Per sort, l’entrevista ens va dei-
xar també bons moments com 
“em penedeixo d’haver enviat 
els SMS, no sempre s’encer-
ta en la vida”, en resposta als 
missatges de suport que li va 
enviar a Bárcenas, que recorda 
a l’“ho sento molt, no tornarà a 
passar” del rei Joan Carles. O 
la gran declaració que passarà 
a la historia: “Jo tinc tuit, Face-
book i SMS normal”.
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 Un president no
pot considerar de 
sentit comú que el 
salari mínim sigui 
de 655 euros

 L’actitud de 
Rajoy denota 
passotisme per 
allò que li passa al 
ciutadà 
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Heroisolímpics
La mare voladora

Fanny 
Blankers-

Koen

 ANTONIO MEGÍAS
 LLEIDA
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El 21 de novembre de 1999 
la IAAF (Associació Internaci-
onal de Federacions d’Atletis-
me) en una gala celebrada a 
Montecarlo, va escollir als dos 
millors atletes, home i dona, 
del s. XX, el que equivalia a 
dir, de la història. En escoltar 
el seu nom, una venerable i 
sorpresa anciana de 81 anys 
deia: “De debò he guanyat 
jo?”. Sí, ella era la millor. 
Els mèrits eren evidents. La 
seva actuació als Jocs de Lon-
dres’48 és una de les més ex-
traordinàries que s’han pogut 
veure mai, però a més, la seva 
transcendència va superar els 
límits de la pista. Va ser una 
icona de la modernitat a tra-
vés de la seva lluita pel reco-
neixement de la dona en l’es-
port i va canviar la mentalitat 
del món sencer en trencar 
una creença molt estesa lla-
vors; quan una dona és mare, 
ha d’abandonar el món pro-
fessional. En l’àmbit esportiu 
es considerava, a més, que ja 
quedaven incapacitades per 
recuperar el màxim nivell.
Després de la prohibició ab-
soluta a Atenes (1896), les do-
nes van participar de manera 
extraoficial en tres Jocs més, 
fins que el 1912 a Estocolm 
van poder participar de ple 
dret. Va haver-hi pioneres 
que van adquirir fama, 
com la saltadora de 
trampolí Greta Jo-
hansson o les atle-
tes Betty Robinson 
i Mildred Didrik-
son, però va ser la 
irrupció de Francina 
Elsje Blankers-Koen 
la que va permetre a 
l’esport femení donar 
un salt impensable cap a 
la igualtat, cap a la visibi-

litat mediàtica. Des de 1948, 
quan va ser la primera dona a 
ser considerada l’indiscutible 
estrella d’uns Jocs, ja podien 
ser heroïnes olímpiques.
‘Fanny’ va néixer el 1918 a 
Lage Vuursche, Holanda. Amb 
un pare que era llançador de 
pes i de disc i unes condicions 
físiques excel·lents, ho va te-
nir fàcil per enamorar-se de 
l’esport. 
En va provar molts, però avi-
at es va veure que les millors 
prestacions les donava en 
l’atletisme amb les curses de 
velocitat i en els salts. Poc 
després ja estava a l’elit i va 
classificar-se, amb 18 anys, 
pels Jocs de Berlín’36, on va 
competir en el salt d’alçada 
i en el relleu de 4x100, sent 
sisena i cinquena respecti-
vament. Però va endur-se un 
trofeu que per ella valia més 
que cap altra cosa. Li havia 
demanat un autògraf a la gran 
estrella a la capital alemanya, 
el mite Jesse Owens, i va tor-
nar feliç a Holanda.
En els Europeus de 1938 va 
penjar-se les seves primeres 
medalles, dues de bronze en 
els 100 i 200 metres llisos, i de 
cara als Jocs de 1940, que ha-
vien de disputar-se a Hèlsinki, 
ja apareixia com una de les 
grans favorites per lluitar per 
les medalles.
Però la II Guerra Mundial 

va arrasar 

amb tot i, per descomptat, 
també amb l’esport. Els Jocs 
Olímpics no tornarien a cele-
brar-se fins el 1948, de mane-
ra que moltíssimes carreres 
esportives van quedar talla-
des d’arrel. 
La de Fanny semblava clara-
ment una d’elles, però s’hi va 
resistir. Va intentar entrenar i 
participar en algunes carreres 
de caràcter popular –malgrat 
que Holanda havia estat enva-
ïda pels nazis– alhora que ini-
ciava una vida familiar en ca-
sar-se amb l’atleta i periodista 
Jan Blankers, que va 
passar a ser tam-
bé el seu entre-
nador. 1941 
és un any 
decisiu per a 
la nostra his-
tòria. Fanny 
va tenir el seu 
primer fill, Jan. 
Es donava per 
fet que això la re-
tirava de manera defini-
tiva de l’atletisme, si és que 
això significava alguna cosa 
en un moment en què es dub-
tava que el món pogués tor-
nar algun dia a la normalitat.
Però, per a sorpresa de tots, 
uns mesos després de ser 
mare, ja estava de nou a les 
pistes i a un nivell mai vist. El 
1942, a Itàlia, va batre el rè-
cord del món dels 80 tanques, 
i poc després el de salt d’alça-
da i salt de llargada. Va acabar 
superant plusmarques mundi-
als en set proves diferents. 
Quan va acabar la guerra era 
una de les millors atletes del 
que quedava de món però es 
va quedar de nou embaras-
sada, d’una nena, Fanny. Per 
increïble que sembli, i al 1946 
ho semblava molt, no va dei-
xar de competir i aquell ma-
teix any va guanyar dues me-
dalles d’or en els Campionats 
d’Europa.

Era icona de 
la lluita per 

la igualtat de 
la dona 

El 1948, amb 30 
anys i sent mare 

de dos nens, va arri-
bar-li la cita que l’elevaria 

als altars, els Jocs Olímpics 
de Londres. Les normes de 
llavors impedien inscriure’s 
en més de quatre proves, així 
que ‘només’ va poder gua-
nyar quatre medalles d’or. Qui 
sap quantes n’hauria guanyat 
si l’haguessin deixat partici-
par en més esdeveniments? 
Quantes en tindria sense la 
Guerra Mundial? 
No va tenir rival a la capital 
anglesa; sota una intensa plu-
ja que havia deixat la pista de 
cendra impracticable i plena 
de fang, s’alçà victoriosa en 
els 100 i 200 llisos, en els 80 
tanques i en el 4x100, on va 
fer una remuntada memora-
ble. L’olimp de l’esport obria 
les portes a una dona. La re-
buda en tornar a Amsterdam 
fou apoteòsica i ella va dir 
fent broma: “I tot això per 
córrer només uns metres”.
Molt gran i fidel havia de ser 

el seu amor per l’atletisme 
perquè va continuar. Va gua-
nyar tres ors més als europeus 
de 1950 i, encara que ja sen-
se massa èxit, va participar a 
Helsinki’52, retirant-se fins el 
1955, quan va guanyar el dar-
rer dels seus 58 campionats 
d’Holanda, aquesta vegada 
en llançament de pes, i va 
passar a ser l’entrenadora de 
la selecció holandesa.
A les Olimpíades de Mu-
nich’72 va tenir, tres dècades 
després, una emocionant tro-
bada amb el seu ídol Jesse 
Owens. Ella, ja amb més de 
50 anys, va apropar-se humil 
i tímida, i li va dir: “Sóc Fanny 
Blankers-Koen, el 1936 et vaig 
demanar un autògraf i encara 
el conservo”. La resposta del 
‘Deu’ Owens la va deixar atò-
nita: “No has de dir-me qui 
ets, ho sé tot de tu”.
Durant la resta de la seva vida 
no va deixar de recolzar l’at-
letisme i les dones i va morir 
al 2004 amb la tranquil·litat 
d’haver-ho donat tot.

http://www.7accents.cat
https://www.youtube.com/watch?v=Ti6dwmCTLr8
https://www.youtube.com/watch?v=Aezipxdr_9E
https://www.youtube.com/watch?v=76YLvaVy3T8
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Quart aniversari de B-Sides
Collective amb concert de 
Los Negativos
El col·lectiu celebra anys a base de pop psicodèlic i pur vinilisme

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

Merda, ho han tornat a fer: 
The kids are alright !! Arriba 
el 4t aniversari de B-Sides Co-
llective, els únics capaços de 
fumar vinils i tocar la pande-
reta de manera epilèptica fins 
a morir. Sí senyor! L’esdeveni-
ment estrella tant de les velles 
glòries mod de la ciutat com 
dels joves amants del vinilis-
me i l’onada sixtie, retro i gui-
tarrera aterra de nou el diven-
dres 22 d’abril a Madchester 
(Lleida). Les cantonades de la 
ciutat i els locals més obscurs 
ja llueixen cartells anunciant 
la moguda, i enguany augu-
ra que serà força colorida i 
un pèl groovie. Si encara no 
te n’has assabentat, calma: 
ets a temps d’aconseguir 
una americana ajustada i una 
bona petaca. Decideixo ci-
tar-me amb alguns integrants 
d’aquest col·lectiu i ho fem 
al garito per excel·lència de 
l’underground: La casa de la 
bomba. Dins m’aguarda fos-
cor, Sex museum sonant de 
manera tèrbola i els prota-
gonistes: Jr. Wölf, el Sr. Oró, 
i sí collons, sí, lo puto Gerry.  
M’explica Wölf entre birres i 
bon ambient el naixement del 
projecte de manera inespera-
da i en una festa anomenada 
7 polzades dins el ja desapa-
regut pub Línia on els interes-
sats en punxar en el format 
de 45 revolucions hi van par-

Lo puto Gerry, Sr. Oró, 
Jr. Wölf i jo mateix, a la 
Casa de la Bomba lluint 
el cartell del quart ani-
versari dels B-Sides.
Foto: Imma González

B-Side és 
‘garage’, 

rock-and-roll, 
‘soul’ i rhythm-

and-blues

ticipar originant un encontre 
fortuït entre els primers mem-
bres del col·lectiu. En aquest 
punt, obliden la vella era dels 
90 monopolitzada pel tecno, 
el house i les “clasques” i 
parteixen d’un propòsit pura-
ment vinilista. La unió va fer la 
força i ja des de quatre anys 
enrere aquests tios, sempre 
prenent com a base el plat, 
l’agulla i l’amplificador, co-
mencen a organitzar un cop 
al mes una punxada on els 
sis integrants originals (lo 
puto Gerry, l’Oriol Rosell, Jr. 
Wölf, Jordi & Su Rockin, Uri 
Roots i Sr. Oró) s’hi deixen 
la sang i gran part de mojo 
damunt de les mescladores 
i petits escenaris. Així neix 
B-Sides Collective i així 
desapareix el meu insomni 

i el de molts melòmans grà-
cies a les nits embromades i 
als moments únics que són 

capaços d’evocar els punxa-
discs d’aquest col·lectiu tot 
repassant temes propers a la 
música negra, soul, funk, sal-
sa añeja, garage, rock’n roll, 
rhythm & blues, sixties, beat, 
psych, pop 80’s...... oh, fuck 
yeah! B-Sides Collective són 
únics en crear un espai espe-
cial i eclèctic dins el panora-
ma musical nocturn lleidatà 
on et serà fàcil trobar-hi el 
teu racó i omplir-te les venes 
d’autèntica poció màgica. Tot 
i les petites variacions en les 
files del col·lectiu (la sortida 
d’Uri Roots i Jordi, i l’entra-
da de Mante) res ha impedit 
parir aquest 4t aniversari amb 
convidats de luxe. Primer, ni 
més ni menys que Los Negati-
vos, banda de culte nascuda a 
Barcelona a principis dels 80 i 
amb una marcada trajectòria 
ja que el seu primer àlbum, 
Piknik Caleidoscópico (Victo-
ria, 1986), banyat en un còctel 
de rock i pop psicodèlic amb 
influències del Revolver dels 
Beatles, i de bandes com the 
Byrds, the Kinks i the Rolling 
Stones, es convertiria una lle-
genda del pop underground. 
La banda presentarà el seu úl-
tim treball Duplexin (Los Ne-
gativos, 2015) al Cafè del Te-
atre de Lleida a les 22:30.  A 
continuació, dj. Sebas Avilés 
s’encarregarà de fer-nos en-
tendre perquè els 60 ens po-
sen tan romàntics i finalment 
B-Sides tancaran la funció es-
devenint autèntics amfitrions 
del vinilisme i el savoir faire. 
Recomanació musical, Piknik 
Caleidoscópico (Victoria, 
1986). Amor i “psicoastenia”.

DIVENDRES 8 d’ABRIL DE 201620

Cartell oficial de la quarta edició de 
l’aniversari, amb la participació de luxe de 
Los Negativos, DJ Sebas Avilés i els B-Sides.

http://www.7accents.cat
https://www.youtube.com/watch?v=afam2nIae4o
https://www.instagram.com/bsidescollective/
https://www.instagram.com/bsidescollective/
https://www.instagram.com/p/BCA-kPtonXm/?taken-by=bsidescollective
https://www.instagram.com/p/BCA-kPtonXm/?taken-by=bsidescollective
https://www.facebook.com/laCasadelaBombaClub/
https://www.facebook.com/laCasadelaBombaClub/
https://www.youtube.com/watch?v=urqABIPBB0o
https://ca-es.facebook.com/Pub-L%C3%ADnia-129953157026381/
https://www.youtube.com/watch?v=dqpgaceYYr8
https://www.youtube.com/watch?v=dqpgaceYYr8
https://open.spotify.com/album/7njxI6nVIXhsOsN9PvQpTW
https://open.spotify.com/album/0PYyrqs9NXtxPhf0CZkq2L
https://www.youtube.com/watch?v=eiprqeaydik
https://www.youtube.com/watch?v=eiprqeaydik
https://www.youtube.com/watch?v=-1ydKJ5v88I
https://www.youtube.com/watch?v=bj8lRssjN48
https://www.youtube.com/watch?v=bj8lRssjN48
https://open.spotify.com/album/6hMAGsiBBAQyHDN6UdzfqF
http://www.cafedelteatre.com
http://www.cafedelteatre.com
https://open.spotify.com/track/0hsXP0t3MOaZmwR7V64dWr
https://open.spotify.com/album/7njxI6nVIXhsOsN9PvQpTW
https://open.spotify.com/album/7njxI6nVIXhsOsN9PvQpTW
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Novedades Carminha estrena 
Campeones del Mundo

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

La banda gallega de punk/ga-
rage torna per repartir autèn-
tiques hòsties musicals i mala 
llet als pubs amb la seva nova 
publicació Campeones del 
Mundo (Ernie Producciones, 
2016). Gravat als estudis sevi-
llans La Mina i sota la produc-
ció del raper Hevi, es tracta 
del seu quart àlbum i alhora 
el més ambiciós. Sexy i força 
fresc, ‘Campeones del Mun-
do’ aconsegueix posar-se al 
nivell del seu bestial directe i 
es consolida com un disc creat 
per omplir les pistes de ball, 
explorant llenguatges nous 
per a la banda procedents 
tant del hip-hop com del funk 

dels 70 per acabar sonant al 
més pur estil rock’n’roll filtrat 
per aquesta penya de Santia-
go. Pel disc han comptat amb 
un col·laborador ja habitual, 
Daniel Alonso dels Pony Bra-
vo. Feu-li una escoltada i ben 
segur que acabareu sopant 
‘pulpo a feira’.

Portada de ‘Cam-
peones del Mundo’ 
(Ernie Produccio-
nes, 2016), quart 
àlbum de Noveda-
des Carminha.

‘Greatest Hits’ dels Red Hot Chili
Peppers en vinil d’edició limitada

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

Era una festa qualsevol d’un 
dissabte qualsevol a casa 
meva: bona gent, vodka 
polonès i sobretot, música; 
però Dani Martínez irrom-
pia amb una nova adquisi-
ció viniliana, el Greatest Hits 

(Warner, 2003) dels Red Hot 
Chili Peppers. Casualment 
el primer àlbum que vaig 
poder escoltar anys enrere 
d’aquesta famosa banda ca-
liforniana i que reuneix part 
dels millors èxits funk des 
del seu àlbum més famós, 
el Blood Sugar sex Magic 
fins al By the Way. Quins re-
cords...

Portada oficial del disc recopilatori ‘Greatest 
Hits’ de Red Hot Chili Peppers.

Torna a Lleida el Record Store Day amb 
cartellàs i festa tot el dia

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

Ja sabem que la primavera 
és època d’al·lèrgies però si 
hi ha alguna cosa més eficaç 
que els antiestamínics, és el 
puto Record Store Day. Per 
fi torna el dia on les ten-
des de discs independents 
s’uneixen per el·laborar 

programacions i actes enfo-
cades únicament a celebrar 
aquest dia d’exaltació de la 
música i el vinil. A Lleida no 
som menys, i enguany el Re-
cord Store Day es celebrarà 
el 16 d’abril durant tot el dia 
davant de Grans Records 
amb concerts de Koers, pre-
sentació i alhora concert de 
Renaldo & Clara amb Xavier 
Baró, FOO i Ponent Roots.

Cartell oficial de l’edició 2016 del Record 
Store Day de Lleida.

The Last Shadow Puppets 
publica el seu darrer treball

‘Everything You’ve Come to Expect’ (Domino Recording, 2016) és el nou 
àlbum de The Last Shadow Puppets.

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

La banda anglesa liderada 
pels sex-symbols Alex Turner 
i Miles Kane es reuneix de 
nou per publicar el seu dar-
rer àlbum Everything You’ve 
come to expect (Domino Re-
cording, 2016). Els que abans 
es consolidaven com els cap-
davanters d’una prematura 
renovació del moviment indie 
a mitjans dels 2000 ara mateix 
es situen amb aquest nou disc 

enmig d’una lluita aferrissa-
da amb Adele per la posició 
número 1 de les llistes brità-
niques.  Doncs ja sabem que 
la vida dóna moltes voltes i 
els que algun cop havien si-
gut líders de formacions com 
the Rascals i els mundialment 
coneguts Arctic Monkeys evi-
dencien en aquest treball un 
gir cap al pop anglès més co-
mercial i sobreproduït, partint 
en tot moment d’un so vinta-
ge força recurrent on les veus 
passen completament a un 
primer pla oferint melodies 

i lletres adolescents que en 
conjunt no generen, ni molt 
menys, l’impacte que van 
aconseguir amb el seu primer 
àlbum, The age of understa-
tement (Domino Recording, 
2008). És destacable el tema 
de Bad Habits, on s’apre-
cia la fúria impostada d’un 
Turner còmode amb el seu 
rol de frontman compartit, i 
també la segona part del disc 
en general, més propera àl-
bums dels Arctic com Suck it 
and see (Domino Recording, 
2011).
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“Voldríem jugar a 
Europa l’any vinent. 
Seria un gran apara-
dor per la ciutat”

Enric Duch
al contraatac

“Al Llista encara li 
queda molt a dir 
en aquesta Lliga” 

Fer 65 anys és sempre quel-
com important. Ho és si ets 
una persona però, crec jo, ho 
és moltíssim més encara si ets 
una entitat o organització. I, 
si a més, ets una organització 
esportiva, tens la seu a Lleida 
i tens un equip  competint 
dins la millor lliga del món de 
la disciplina que practiques, ja 
ni t’explico. Sí, ho heu encer-
tat: aquesta setmana parlem 
d’hoquei; del Llista Blava ICG 
Software Lleida, en concret. 
I ho fem amb l’Enric Duch, 
un home nat a Juneda qui 
porta l’hoquei dins les venes 
des de ben petit perquè és 
fill d’un dels fundadors del 
CH Juneda i va jugar més 
de vint anys a aquest esport. 
Ara, en concret des de l’any 
2010, n’és en tant que pre-
sident de l’entitat, al darrere 
de l’esdevenir del degà dels 
clubs esportius lleidatans amb 
un equip competint a l’elit del 
seu esport. Fa ben poc, en 
concret el 3 d’abril, ho van 
celebrar al Pavelló Onze de 
Setembre

Quin regust us queda des-
prés de les celebracions del 
dia 3?

Que una entitat com la nos-
tra arribi als 65 anys i que ho 
faci a més dins d’una situació 
com la que té ara el Llista és 
tot un orgull. És clar que ens 
hauria agradat haver guanyat 
el partit amb el CH Caldes, 
però no va poder ser. Vam vo-
ler fer coincidir la celebració 
dels 65 anys amb un dia de 
partit pensant que tot sortiria 
rodó i de fet va sortir, perquè 
aplegar allà a la pista tots els 
presidents vius que ha tingut 
el club i viure un matí com el 
d’aquell dia és una cosa de 
la qual ens recordarem tots, 
però mai no s’ha d’oblidar 
que això que fem és un es-
port. I quan practiques un es-
port no es pot guanyar sem-
pre. I menys encara en una 
competició com l’OK Liga. 
Tot i això estem molt con-
tents de com va sortir tot el 
diumenge dia 3. Va ser molt 
emotiu i, tot i que és clar que 
pel que fa al vessant esportiu, 
hem d’estar tranquils. Que-
den partits encara i crec que 
podem aspirar a moltes co-
ses. La permanència no perilla 

i penso que fins i tot si fem el 
que cal a la recta final de la 
lliga, l’any vinent podrem es-
tar a Europa, però ja ho deia 
abans: això de l’hoquei és un 
esport i els altres també hi ju-
guen i ho fan, en aquest cas 
nostre, d’allò més bé.

Tan disputada està enguany 
la competició?

Pensa que estem parlant de la 
millor lliga del món d’hoquei 
patins. Aquesta, a més, és 
una temporada molt diferent 
a les anteriors. Tot està molt 
ajustat: si guanyes dos partits 
seguits, et fiques ràpidament 
a la part de dalt i si fas el con-
trari, doncs cap a la cua. És 
una dinàmica normal si tens 
en compte que estem jugant 

la lliga els 16 millors equips 
del món d’hoquei patins. Ara 
el més immediat és el partit 
amb el Cerceda i no hi comp-
to de guanyar allà perquè és 
una pista molt difícil, però al 
Llista li queden moltes coses 
per dir aquesta temporada.

El futur el marca aquesta 
pista pels equips de base 
que hi voleu bastir al costat 
del pavelló.

Sí. Hi ha una manca d’espai. 
No fa tants anys, aquí només 
n’hi havia 35 nens aprenent a 
jugar a hoquei i això, gràcies 
a l’esforç de molta gent, ha 
canviat per a bé. Ara tenim 
onze equips competint i això 
és una garantia de futur tot 
i que, tots ho sabem, el pro-

cés de construir un jugador 
és llarguíssim. Tenim, a més, 
bona sintonia amb les institu-
cions i disposem de l’ajut i el 
suport d’un munt d’empreses 
que creuen en el hoquei. 

Com és d’important per una 
ciutat com Lleida comptar 
amb un equip com el Llista?

És important. Som l’únic club 
esportiu de la ciutat amb un 
equip a la màxima categoria 
de la seva disciplina esportiva 
i això és important. La gent 
ho sap i es veu en cada partit 
que juguem a casa: gairebé 
600 espectadors gaudint d’un 
partit d’hoquei a una ciutat 
com Lleida és quelcom a te-
nir en compte. El nostre és un 
dels pavellons que registren 

més assistència d’espectadors 
dins tota la lliga. Però no no-
més ho valora la gent: també 
ho fan les institucions i les 
empreses de Lleida. Si a més 
aconseguim ficar-nos dins de 
competicions europees de 
cara a la temporada vinent, 
millor encara. Si aconseguim 
jugar a Europa, serà un apa-
rador excepcional per Lleida. 
Per nosaltres també, és clar...
però per la ciutat eviden-
tment que ho serà.

Enganxa l’hoquei?
Home...estàs parlant amb un 
enamorat d’aquest esport, 
què t’he de dir jo....És clar 
que enganxa. I enganxa tam-
bé a qui mai no l’ha jugat. I 
sobretot als petits. Jo convi-
do tothom a què vingui a gau-
dir d’un partit al Pavelló. I que 
ho faci amb la família, amb 
els petits. Els nens ho veuen 
i volen jugar, però el primer, 
clar, és aprendre a patinar. Per 
jugar bé a hoquei, cal saber 
patinar molt bé. És un esport 
molt complet el nostre. Hi 
ha molts casos de pares que 
hi vénen amb els seus fills i 
a casa mai no ha jugat a ho-
quei ningú i el petit els dema-
na d’apuntar-se. Si tens fills, 
porta’ls a veure un partit; els 
agradarà. 

Ja ho he fet. I es va enfadar 
i tot amb els del CH Caldes 
per guanyar-vos. Els vam 
veure després pel carrer i 
els hi va dir.

Ho veus? Doncs ja saps, que 
aprengui a patinar i després 
mai se sap. Aquí hem de tirar 
endavant, com a mínim, 65 
anys més.

7+1 partits 
per saber què 
serà del Llista 

Blava

L. Á. PÉREZ DE LA PINTA

http://lleida-llista.com/
https://twitter.com/enricduch
http://www.mundodeportivo.com/hockey-patines/
https://es.wikipedia.org/wiki/OK_Liga
https://es.wikipedia.org/wiki/OK_Liga
https://youtu.be/CeUssVG2VJ0
https://youtu.be/CeUssVG2VJ0
https://play.spotify.com/user/7accents/playlist/1P1RGtdZAvN6A38rCufiOL
http://www.competiciones.fep.es/hockey-patines/?temp=19&id_comp=401
http://www.competiciones.fep.es/hockey-patines/?temp=19&id_comp=401
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