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editorial
El presumpte periodisme que ens mereixem
No entenem el perquè de tant en-
renou amb el cas de la Bordeta, una 
“informació” que ha sacsejat la ca-
pital del Segrià en els darrers dies. 
Per si encara queda algú que no 
sap de què parlem, ens referim a la 
mare de la Bordeta que va acusar un 
veí del barri per assetjament al seu 
fill menor d’edat. Presumptament. 
La denúncia als Mossos d’Esquadra 
es produeix en paral·lel a les xarxes 
socials, on una pàgina de Facebook 
i Twitter que es fa dir mitjà de comu-
nicació en la seva descripció recull la 
“informació” i, a més, difon la imat-
ge del cotxe i la cara del pederasta. 
Presumpte pederasta. En un as-
sumpte com aquest, lògicament, els 
mots presumptament i presumpte 

adquireixen una gran rellevància. 
D’això n’és conscient qualsevol 
periodista. Presumptament, d’això 
n’hauria de ser conscient qualsevol 
presumpte periodista, ja que enca-
ra no ha tingut lloc cap judici ni s’ha 
emès la pertinent sentència. Quan la 
“notícia” assalta Internet, els usuaris 
de les xarxes socials fan la resta, és 
a dir, una implacable caça de brui-
xes contra el veí de la Bordeta més 
pròpia de l’edat mitjana. Hores des-
prés, la dona reconeix l’engany del 
seu fill, però el cotxe, el nom i la cara 
del fals acusat, a qui els Mossos in-
terroguen i prohibeixen apropar-se 
a parcs i col·legis, ja està a la vista de 
tothom. Una vegada es descobreix 
la farsa, difosa amb igual celeritat 

però amb menor interès, una legió 
d’internautes crucifiquen la mateixa 
pàgina de Facebook i Twitter de la 
qual el dia anterior havien compartit 
la publicació en què s’acusava falsa-
ment un lleidatà d’un delicte de pe-
deràstia. Així, ara ve quan hauríem 
de rebutjar aquest comportament 
i, sobretot, aquesta pseudopremsa 
integrada per pseudoperiodistes 
que fan ús de la llibertat que ator-
ga Internet per pseudoinformar en 
favor dels mitjans de comunicació 
tradicionals, “més seriosos”, com 
alguns s’han encarregat de repetir 
fins a l’extenuació arran del cas. Ho 
hauríem de fer. Presumptament. 
Però no no ho farem. Perquè hi ha 
més de 30.000 persones, lleidatans 

i lleidatanes, que segueixen aques-
ta pàgina en concret i que, per tant, 
donen suport a la seva manera de 
procedir. En el mateix sentit que un 
individu no afí al nazisme no es con-
vertiria mai en seguidor d’un espai 
web dedicat a exalçar la figura de 
Hitler. I és que, actualment, aquest 
és el “mitja de comunicació” de 
Lleida amb més seguidors a Face-
book. Queda clar, doncs, que els 
lleidatans i les lleitadanes hem op-
tat per aquest tipus de “premsa” 
a l’hora d’”informar-nos”. Ara no 
ve quan rebutgem la nostra pròpia 
elecció, sinó que ve quan hem d’as-
sumir-ne les conseqüències. Perquè 
aquest és el “periodisme” que ens 
mereixem. Presumptament.

l’Accent Gràfic I ara, cap a on?
Lupe Ribot
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La Paeria aprova per 
unanimitat una 
moció en la qual 
s’insta al consistori 
a dignificar tots els 
vestigis de la 
Guerra Civil abans 
del 80è aniversari de 
la batalla de Lleida

Ferides que es 
tornen cicatrius

 L. Á. PÉREZ 
DE LA PINTA

 LLEIDA
www.7accents.cat

Una guerra deixa vestigis i, de 
la darrera -la civil-, en queden 
molts encara a la ciutat. Tants 
com –com a mínim- 46, que 
són els que ha identificat, lo-
calitzat i documentat la gent 
del Centre Excursionista de 
Lleida, una entitat amb seu al 
carrer Comerç i responsable 
d’una moció sobre el tema 
que es va aprovar de manera 
unànime en la darrera sessió 
plenària de l’Ajuntament. La 
moció insta literalment la Pa-
eria a “fer un inventari dels 
vestigis històrics que resten”, 
cercar “formes de protecció 
del Patrimoni bèl·lic (…) que 

asseguri la seva conservació”, 
“dur a terme l’arranjament 
dels elements més deterio-
rats” i “dissenyar rutes turísti-
ques que recorrin els indrets 
més rellevants que permetin 
donar un valor afegit a la ca-
pital de Ponent”. A la moció 
hi ha, a més, una data: 2017. 
Tot plegat, però especialment 
l’inventari del qual es parla, 
ha d’estar enllestit abans de 
l’abril d’aquell any. Per què? 
Doncs perquè tot just un any 
després d’aquesta data es 
compliran 80 anys del que 
es va anomenar la Batalla de 
Lleida.

Dels motius de la data en par-
làvem dilluns amb dos dels 
promotors de l’assumpte. 
Eren en Joan Ramon Segura i 
en Ferran Solsona. L’un és pro-

http://www.7accents.cat
http://www.cel.cat/
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http://permezzo.blogspot.com.es/2011/04/la-batalla-de-lleida.html
http://permezzo.blogspot.com.es/2011/04/la-batalla-de-lleida.html
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Tota la ciutat de Lleida està plena de vestigis 
de la guerra 1936-1939.
Foto: Centre Excursionista

S’han 
localitzat i 

documentat 
46 vestigis a 

Lleida 
fessor de Primària i l’altre pre-
jubilat però, a banda d’aques-
tes circumstàncies més o 
menys mundanes, tots dos 
són quelcom més. No els hi 
agrada –m’ho diuen- que parli 
d’ells com a responsables de 
la moció que es va presentar 
a l’Ajuntament perquè són, 
m’expliquen, part “d’un grup 
molt més ampli” de persones 
que tenen una cosa clara: la 
història d’una ciutat és també 
la història de les seves guerres 
i, per això, cal recuperar i dig-
nificar allò que pugui quedar 
d’elles: “Quan pensem en la 
història, pensem sovint tots 
en monuments, esglésies i co-
ses semblants, però aquests 
46 vestigis que hem localitzat 
i documentat al terme muni-
cipal de Lleida són també his-
tòria. Fa trenta anys cercàvem 
dòlmens i tothom se’n feia un 
tip de programar excursions i 
visites per localitzar-los i co-
nèixer-los, però ara, pensem 
nosaltres, el que toca és cer-
car búnquers i trinxeres. I cal 
fer-ho ara perquè, si badem, 
tot els vestigis que existeixen 
encara desapareixeran. Els 
qui van lluitar a la Guerra Ci-
vil són gairebé tots morts i la 
memòria oral que ens queda 
es limita quasi pràcticament a 
allò que puguin explicar-nos 
els padrins que eren nens als 
anys 30. Molt s’ha destruït 
i això passa perquè no hi ha  
consciència de què tot això 
s’hagi de protegir. Potser no 
són coses boniques, d’acord, 
però expliquen qui som i d’on 
venim. Per això la moció. I es-
tem molt contents, gairebé 
sorpresos del fet que s’apro-
vés per unanimitat”, ens ex-
plica Joan Ramon

De tot plegat parlem a la ter-
rassa del Blasi, ben a prop del 

Turó de la Seu Vella, un dels 
llocs en els quals s’acumulen 
bona part dels 46 vestigis que 

detallen en el seu llistat la 
gent del Centre Excursionista. 
Un llistat que, explica Segu-

ra, es va preparar durant uns 
tres mesos i després d’una 
tasca d’anys: “Nosaltres som 
excursionistes i ho voltem tot. 
Durant molts anys hem anat 
trobant aquests vestigis. Són 
coses que la gent veu 
sovint i s’hi fixa 
encara no sà-
piguen què 
són exacta-
ment. Un 
e x e m p l e 
està aquí , 
ben a prop 
nostre, i és 
el búnquer 
dels pous de 
gel. Tots el ve-
iem quan passem 
per la zona de l’audi-
tori, però ningú no el fa cas. 
Doncs bé: és una construcció 
que es va bastir dins de la mu-
ralla de la Seu Vella i que va 
comportar l’obertura al mur 
d’una vintena d’espitlleres de 
diferents amplades. Jo n’he 
estat a dintre i impressiona. 
Impressiona molt, perquè 
et connecta amb els homes 
que van prestar servei allà 
dintre. I al Turó de la Seu no 
hi ha només això: també hi 
ha impactes d’obús al cam-
panar i al Castell de la Suda, 
dins d’un antic segons pis, hi 
ha unes pintures del desert i 
la Seu Vella. Probablement 
les van fer els soldats rifenys 
que van estar aquarterats 

allà”, expliquen Joan Ramon 
i Ferran. Ferran, qui a més de 
fer a Lleida el mateix esforç 
que en Joan Ramon fa un de 
semblant a Berlín, tot cercant 
vestigis dels anys del nazisme, 

creu que a Lleida ens 
estem perdent tots 

alguna cosa: 
“Quan vaig a 

Berlín, d’una 
o d’una al-
tra mane-
ra, tot està 
identificat. 
O hi ha car-

tells o, quan 
els vestigis no 

estan senyalit-
zats, pots trobar 

guies que t’ajuden a 
entendre què va succeir allà. 
Al Turó de la Seu Vella hi ha 
vestigis fins i tot de l’època 
romana, però no n’hi ha ni 
una de senyalització. Tot ple-
gat, és un patrimoni al qual 
se l’ha de treure benefici. I 
no pensis que els qui ens in-
teressem per aquestes coses 
en som de militaristes: no, no 
ho som. De fet; conèixer tot 
això, saber com es va viure un 
conflicte i quines ferides i em-
premtes va deixar a una ciutat 
i a les persones que hi vivien; 
és el millor antídot per evitar 
que torni a succeir quelcom 
semblant”.

Les ferides i empremtes de les 
quals parla Ferran són al dar-
rera de tots i cadascun dels 46 
vestigis localitzats i a les rutes 
–n’hi ha tres- que el Centre 
Excursionista ha preparat per 
donar a conèixer tots aquests 
vestigis. “En fem sortides, 
però al blog meu hi són les ru-
tes”, diu Joan Ramon Segura. 
A Gardeny, com al Turó de la 
Seu, els vestigis de la Guerra 
Civil es barregen amb el d’al-
tres conflictes i hi ha elements 
com ara les muralles del recin-
te del castell en els quals s’hi 
detecten impactes i esfron-
draments producte de’xplo-
sions d’època no identificada. 
De fet, explica Segura, “tot 
Gardeny n’és un testimoni 
viu: hi ha encara les filades de 
filferro que envoltaven la ca-
serna. El complex militar de  
Gardeny, i això s’ha de dir, es 
va construir amb la mà d’obra 
dels presoners de guerra. Era 
mà d’obra esclava”.

https://www.facebook.com/BodegaBlasi/
%20http://excursionsdeljoanramon.blogspot.com.es/2015/10/guerra-civil-lleida-circuit-1.html
http://excursionsdeljoanramon.blogspot.com.es/2015/10/guerra-civil-lleida-circuit-2-gardeny.html
http://excursionsdeljoanramon.blogspot.com.es/2015/11/guerra-civil-lleida-3-circuit-el.html
http://2.bp.blogspot.com/-MjzxstUoZso/VjFAIQXMrSI/AAAAAAAAaFQ/7v4-a5u5QAY/s1600/56%252Bimpactes.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-qiGBvuNx330/VjaNoYMs0mI/AAAAAAAAaGM/OCOjCvczkZI/s1600/71%252Bfilferrda.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-qiGBvuNx330/VjaNoYMs0mI/AAAAAAAAaGM/OCOjCvczkZI/s1600/71%252Bfilferrda.jpg
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Els turons de Gardeny i 
la Seu Vella estan farcits 
de vestigis de la Batalla 
de Lleida -que es va des-
envolupar a la primavera 
del 38- i d’altres restes 
que evidencien la impor-
tància que totes dues 
elevacions han tingut dins 
dels diferents enfronta-
ments militars que s’han 
desenvolupat a la ciutat 
de Lleida durant la seva 
història.

A d’altres punts de la ciutat 
s’identifiquen també vestigis 
inequívocament de la Guer-
ra Civil. Fins i tot a llocs tan 
cèntrics com ara l’antic Banc 
d’Espanya a Blondel mostren 
ferides d’aquells tres anys: 
“Potser, com a història és una 
de les que criden més l’aten-
ció. No és quelcom massa es-
pectacular, són només impac-
tes de bala en una reixa de la 
façana del darrera, però cor-
responen a bales disparades 
amb metralladora pels repu-
blicans que atacaven els fran-
quistes que s’havien refugiat a 
l’interior. Diuen que es dispa-
raven quan, amb un piano que 
tenien els falangistes, aquests 
tocaven música d’aquella que 
denominaven ells patriòtica. 
També, a prop, hi és el que 
fou el refugi antiaeri de la ciu-
tat, al carrer del Carme i a la 
Casa Cros, a Rambla Ferran, 
on hi havia el comandament 
de l’Exèrcit d’Aragó. Segur 
que al soterrani hi ha un re-
fugi antiaeri”, expliquen Se-
gura i Solsona Una mica més 
enllà, hi ha el monument a 
les víctimes del Liceu Escolar, 
algun impacte a la façana de 
l’Hospital de Santa Maria. I a 
la banda del riu, l’Arc del Pont 
mostra encara impactes de 
bala dels dies de la Batalla del 
Segre i a la Casa Josa- antic 
hotel Pal·las –avui dependèn-
cies municipals- té també a 
la façana l’empremta d’algun 
tret: “són dues evidències. La 
primera, la de l’Arc del Pont, 
explica com s’ha d’actuar i la 
de l’antic hotel Pal·las és la 
mostra de com no s’han de 
fer les coses. A l’Arc del Pont, 
s’han netejat els impactes per 
fer-los visibles i a la façana del 
Pal·las van tapar els impactes 
amb ciment. A la façana de la 
Paeria, la del costat del riu, 
també s’han dissimulat”, as-

senyala Segura. D’evidències 
del que va succeir –la batalla 
del Segre va durar del 31 de 
març al 3 d’abril del 38 i va 
enfrontar prop de 20.000 ho-
mes- n’hi ha a gairebé tots els 
barris però, gairebé sempre –
també- l’estat de conservació 
és, ens expliquen tots dos, la-
mentable: “Al cementiri hi ha 
molts vestigis, però hi queda 
molt per a fer. La tasca del 
Memorial Democràtic va ser 
important, però es va quedar 
a mig fer. També en tenim 
d’altres elements, com ara un 
refugi i un búnquer al barri de 
la Bordeta, el búnquer de la 
partida de Grealó o els grafi-
tis de Franco i José Antonio 
que encara hi són a la façana 
de la Catedral Nova, on tam-
bé hi ha –a les finestres supe-
riors- impactes de bala. De tot 
això, ningú se’n recorda ni per 
bé ni per mal i qualsevol dia 
desapareixerà. Per nosaltres, 

el més impressionant és la for-
tificació del Tossal de Moradi-
lla, que inclou una fortificació 
picada en la roca amb espit-
lleres i un seguit de trinxeres. 
És el més destacat si deixem 
de banda la sorpresa que va 
suposar per nosaltres que la 
moció s’aprovés per unani-
mitat al Ple. Penso que això 
d’aquí Lleida és un inici: la 
moció s’ha d’exportar arreu”, 
explica en Joan Ramon. Pot-
ser, la veritable raó –cosa es-
tranya en temps com els actu-
als- d’aquella unanimitat que 
tant sobta els promotors de la 
iniciativa té a veure amb la vo-
luntat de fer la seva feina amb 
la pulcritud del científic i el 
respecte a tots els qui, d’una 
manera o d’una altra, van pa-
tir aquí Lleida la Guerra Ci-
vil. “Nosaltres no venim a fer 
política. És clar que en tenim 
d’idees polítiques però això 
que fem ara és una tasca de 
recerca i de divulgació. Hi ha 
un patrimoni i no volem que 
es perdi. I ens queda molt poc 
temps per dignificar-lo i recor-
dar el que va succeir aquí. I 
això cal fer-ho com cal. Sovint 
sentim que això obre ferides i 
jo penso que no es pot obrir 
allò que no està tancat. Si hi 
ha ferides, que n’hi ha, cal 
agafar-les, netejar i deixar-ho 
tot sa i ben net per aconse-
guir que, per fi, la ferida es 
torni en una cicatriu. Que ens 
ajudi a entendre què va pas-
sar. A Alemanya, a Bèlgica i a 
França ho han fet. Aquí hem 
de saber fer-ho. I ara, pen-
sem, anem pel bon camí”, ex-
plica en Ferran Solsona.
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Set hores per submergir-vos 
en la jornada d’edició del 

50è número del setmanari 
amb l’equip de la redacció

7 hores i

                    JUDIT 
             GÓMEZ

 LLEIDA
www.7accents.cat

7accents es va crear un dia 
després d’una migdiada, o 
així expliquen els seus fun-
dadors. No, perdó. Va ser el 
nom el que va néixer després 
d’una migdiada: 7accents. Se-
taccents és el nom que va re-
bre aquest projecte. Un pro-
jecte que va sorgir de la unió 
de set persones que, fusio-
nant les seves forces, volien 
posar l’accent a la informació 
de proximitat, al periodisme 

de Lleida. Per apropar als ciu-
tadans tot allò que volen sa-
ber i que han de saber. 
Com tot, va sorgir a partir 
d’una idea. La idea de crear 
un diari independent, lliure, 
obert a tothom, participatiu 
i, sobretot, amb força. I amb 
aquesta premissa van unir el 
seu projecte a la plataforma 
Totsuma. Una plataforma de 
finançament col·lectiu que té 
com a fet diferencial la seva 
vocació social i compromís 
amb la constitució nacional 
catalana. Una eina per fer 
possible el finançament de 
projectes amb aquest esperit. 
Una iniciativa ambiciosa, tan 

ambiciosa com la que propo-
sa 7accents.
Els primers moments, expli-
quen, van ser difícils, com ho 
és engegar un projecte nou. 
Donar-se a conèixer va ser la 
seva gran preocupació, i so-
bretot, arribar al públic. Que 
es comprés, que la gent el 
llegís, que agradés. Darrera-
ment s’ha canviat de format 
per adaptar-se també als can-
vis de la societat. Ja no fem  el 
setmanari 7accents en paper, 
no perquè no hi creguem, 
sinó perquè el paper està ca-
ducant i nosaltres no ho vo-
lem fer. També hem canviat 
el director, ara és el Joan Ro-

sinach, un nou aire fresc per 
poder airejar tota la redacció. 
Accents que vénen o que se’n 
van, però tots amb la matei-
xa premissa: treballar per allò 
que més ens agrada.
I, agradi o no, aquest és el 
50è número. Cinquanta pu-
blicacions amb accent, amb el 
nostre accent i el de tothom 
que hi ha volgut col·laborar. 

Avui és dia de tancament, 
com cada dijous. Els desper-
tadors, d’alguns, sonen més 
aviat, però tots coincidim 
amb l’esmorzar: un bon cafè. 
En Luis Àngel és dels més ma-
tinadors avui, “esta mañana 

tengo médico” i deixa el seu 
reportatge fet a falta només 
de ser corregit. És previsor i 
durant tota la setmana ha pre-
parat i redactat el seu tema.

Els periodistes també tenen 
vida, metge i aquestes co-
ses comunes entre persones, 
però també tenen una obses-
sió: la de la feina ben feta, en-
cara que les agulles del rellot-
ge corrin, sovint, en direcció 
contrària a la nostra.

El Dani Martinez només arri-
bar encén el seu ordinador 
i comença a treballar. Per 
aquest número li toca aportar 

http://http://www.7accents.cat/
http://http://www.totsuma.cat/
http://http://www.7accents.cat/
http://http://www.7accents.cat/
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cinquanta 
setmanaris
l’accent audiovisual de la re-
dacció, aquell que només ell 
té. A més, tindrà mil vídeos 
per editar i durant el matí el 
veurem posant-se els cascos 
i mirant fixament la pantalla 
fins que arribi l’hora de mar-
xar a sopar, com és habitual.
La Lupe Ribot, ja té totes les 
maquetes preparades i està 
confeccionant l’últim detall 
de la portada. 
Avui ha vingut també el Marc 
Retamero, ell s’ocupa de les 
notícies d’esport, d’estar al 
peu del canó i apropar-nos els 
últims successos en l’esport 
lleidatà. No el tenim per aquí 
cada dia, però sempre és un 

plaer la seva presència. 
El Gerard Martínez, l’exdirec-
tor de les cinquanta publica-
cions que heu llegit o fullejat, 
o així espero, es tanca al seu 
despatx. És cert que ell ja no 
és el director del setmanari, 
però la seva ansietat perio-
dística i l’obsessió que abans 
us parlava, fa que continuï 
posant-hi el nas, les idees i la 
perseverança.

La feina d’un director és dura, 
i més si parlem d’un mitjà re-
lativament nou que no només 
ha de lluitar i treballar de va-
lent per mostrar el seu propi 
talent i per brillar encara que 

els núvols ens ho impedeixin. 
També ha de lluitar contra la 
competència (els núvols), que 
lleial o deslleial, dificulta la 
brillantor que ens caracterit-
za, o que nosaltres, si més no, 
hi aportem cada dia. Des de 
les nou del matí fins que po-
dem marxar al llit sabent que 
un dia més, la feina està ben 
feta. 

El matí avança i amb ell les 
pàgines del setmanari. Calma, 
autocontrol i concentració 
són la clau d’aquest produc-
te, encara que amb la calma 
no hi podem estar molta es-
tona. Redactar, corregir i envi-
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ar. I així successivament fins a 
completar les 24 pàgines.  En 
Joan, taxa una per una les pà-
gines ja confeccionades. De 
tant en tant mira el rellotge i 
controla el temps i el full on 
escriu el nom de cada pàgina. 
“Marc em falta la teva noti-
cia”. “Ja la tens”, respon ell. 
I torna a taxar. 
A les dotze parem mitja hora. 
Alguns aprofiten per emple-
nar el got de cafè, altres es di-
rigeixen directament a la sala 
de reunions. Ens toca parlar 
del pròxim setmanari, dels 
continguts que voldrem pre-
parar. Encara no hem acabat 
un que ja estem pensant en 
el següent, però volem aclarir 
i començar a preparar els te-
mes que tractarem pròxima-
ment. El Gerard els escriu a la 
pissarra i obrim el debat, avui 
més ràpid que altres dies per-
què hem de tornar a la feina. 

És dia de tancament i la re·
dacció s’omple d’un silenci 
aclaparador que només és 
destorbat pel so dels dits en 
contacte amb el teclat. Els 
dijous són un dia dur, més in·
tensos que els altres. Els ner·

vis són més intensos, però la 
calma també s’hi passeja per 
la redacció. Volem control i 
concentració, res de preses.

Ha vingut l’Antonio Megías, 
mai li he dit així, fins i tot em 
costa associar-li el nom, ja que 
el coneixem com “Xoco”. Ell 
s’ocupa de l’apartat d’Herois 
Olímpics. Ens explica unes 
històries magnífiques, que 
fins i tot, aquells que només 
senten parlar d’esport quan 
entren en un bar, els hi agra-
da. Com el Marc, el “Xoco” 
tampoc no ve cada dia i quan 
ho fa ens intenta convèncer 
per fer una cerveseta. Mai és 
una, per això no podem ac-
ceptar avui.

La redacció de 7accents no és 
la més gran ni tampoc la més 
professional, però el seu cli·
ma és envejable. Tots funcio·
nem com un equip. Un equip 
que lluita pel mateix objectiu, 
on cadascú té la seva feina 
sí, però on la feina de tots és 
imprescindible perquè aquest 
mitjà funcioni. Tots som el car·
burant d’aquesta màquina, 
inclús aquells que no hi son 

físicament aquí però que col·
laboren amb nosaltres. Tots.

Arriba l’hora de dinar. Alguns 
marxen a casa però tornen 
en una hora. Altres mengem 
aquí. Mai falla el taper de ma-
carrons del Joan o les paste-
tes de postres de la  Lupe. I en 
acabar, hi tornem. El “Xoco” 
acaba la seva secció i després 
d’un altre intent de terrasse-
ta al sol, marxa a l’espera de 
poder fer un vermut aviat. El 
Gerard s’alça de la cadira i 
es passeja de la redacció per 
veure com ho portem. Ell avui 
té un dinar.  El Dani aprofita 
per sortir a comprar alguna 
cosa per menjar, com faré jo 
en acabar aquests paràgrafs. 

Aquest és el cinquanta núme·
ro de 7accents. No farem cap 
festa, ni farem una edició es·
pecial, perquè creiem que to·
tes, una per una fins a arribar 
al cinquanta, ho són d’especi·
als. O així ho creiem nosaltres. 
O així ho creieu vosaltres. I si 
no, així treballem sempre per·
què ho sigui.

Són les quatre, vaig a dinar.

http://http://www.7accents.cat/
http://http://www.7accents.cat/
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 Un home mor atropellat   
      per un camió a l’A-2 
13·04

SOCIETAT

Troben quatre 
esquelets a Guissona

 ACN
 GUISSONA

El passat dilluns es van inici-
ar les obres de repavimen-
tació i restitució dels ser-
veis bàsics del carrer Bisbal 
de Guissona, lloc on s’han 
trobat quatre esquelets, 
presumptament, de l’epoca 
tardoantiga. Aquest carrer 
està inclòs dins de l’espai 
declarat Bé Cultural d’In-
terès Nacional en trobar-se 
dins del perímetre de l’anti-
ga ciutat romana de Iesso. 
En el transcurs dels treballs, 
un equip d’arqueòlegs han 
realitzat les tasques de se-
guiment i control i han po-
gut documentar dos enter-
raments complets i dos de 
parcials, coberts amb lloses 
de pedra, excavats als ni-
vells naturals de la zona.
Els tècnics creuen que 
aquests esquelets podrien 
datar-se en època tardoan-
tiga (del segle IV al V dC). 
Tot i això, pròximament es 
realitzarà l’estudi del Car-
boni 14 per precisar la seva 
datació.

8
14

del  al

La víctima era un camioner que es trobava fora del seu 
vehicle quan s’ha produït el sinistre

 ACN
 RIBERA D’ONDARA

www.7accents.cat

Un camioner ha mort aquest 
dimecres al migdia atropellat 
per un altre camió a l’A-2 a 
Ribera d’Ondara a la Segar-
ra.
Segons ha informat el Servei 
Català de Salut, el sinistre 
s’ha produït poc després de 
dos quarts de tres del mig-
dia al quilòmetre 526,6 on 
el camioner que es trobava 
fora del seu vehicle ha estat 
atropellat per un altre camió 
i ha resultat mort. El conduc-
tor del segon vehicle pesant 
ha quedat ferit lleu.
L’atropellament ha obligat 
a tallar un carril de l’autovia 
en sentit Lleida. Fins al lloc 
s’hi han desplaçat cinc patru-
lles dels Mossos d’Esquadra, 
quatre dotacions dels Bom-
bers de la Generalitat i dues 
ambulàncies del SEM.
Segons fonts pròximes a la 
investigació, el ca-
mió on viatjava la 
víctima hauria 
punxat i el 
seu conduc-
tor hauria 
sortit del 
seu ve-
hicle per 
canviar la 
roda, con-
cretament la 
segona roda de 

l’esquerra. El camió 
estava aturat al 

voral de l’au-
tovia sense 
envair el 
carril dret 
quan, per 
causes que 
es desco-
neixen, un 

segon camió 
ha envaït el 

voral, ha xocat 

El camió on viatjava el camioner que ha mort atropellat a l’A-2. 
Foto: ACN

contra el camió aturat i ha 
envestit el camioner que es 
trobava a l’exterior causant-li 
la mort. 
El conductor del segon vehi-
cle pesant ha resultat ferit lleu 
i ha donat negatiu a la prova 
d’alcoholèmia. No es descar-
ta que la causa de la topada 
hagi estat una distracció tot 
i que els Mossos d’Esquadra 
ho estan investigant. 
Les més de vint detencions i 

escorcolls d’aquest dimecres 
són fruit d’una investigació 
iniciada fa un any a Sagunt, 
al País Valencià. Per aquest 
motiu l’operatiu s’ha fet de 
forma conjunta entre Mossos 
d’Esquadra i Guàrdia Civil. 
El cas està sota secret de su-
mari i tot fa preveure que els 
detinguts seran traslladats 
després de declarar en seu 
policial cap al jutjat que ins-
trueix el cas.

CIUTADANS

Ciutadans demana millorar les instal·lacions
esportives de la partida de Llívia

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El president del grup muni-
cipal de Ciutadans a l’Ajun-
tament de Lleida, José Luis 
Osorio, ha demanat millorar 
les instal·lacions esportives 
de la partida de Llívia. “Any 
rere any s’efectuen actuaci-
ons puntuals que no resolen 
els problemes d’humitat i 

les parets continuen en mal 
estat”, ha manifestat Osorio 
després de visitar i conèixer 
la zona. El regidor de C’s ha 
reclamat que “es dugui a ter-
me una actuació definitiva”.
En concret, Osorio ha sol-
licitat  “adequar els vesti-
dors que comparteixen els 
usuaris del camp de futbol 
i els de la pista esportiva 
coberta” i també que es 

reparin  “les parets de la 
Sala Polivalent Municipal, 
el Casinet”. El regidor de 
C’s ha explicat que aquests 
desperfectes suposen “un 
risc per als ciutadans” i 
ha senyalat que  aques-
tes instal·lacions “també 
les fan servir els infants de 
l’escola de Llívia i la gent 
gran que participa en les 
activitats del Centre Cívic”.

ECONOMIA

El jutjat tramita el recurs 
contra els estudis comercials

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Jurat contenciós admi-
nistratiu número 1 de Lleida 
ha admès a tràmit el recurs 
interposat pels grups mu-
nicipals d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya-Avan-
cem, Convergència i Unió 
i la Crida per Lleida-CUP 
contra el procés d’adjudi-

cació dels quatre estudis 
comercials encarregats per 
l’equip de govern de la Pa-
eria. El jutjat ha obert un 
període d’al·legacions de 
deu dies abans de decidir si 
pren mesures cautelars. Cal 
recordar que, juntament 
amb el recurs, els tres grups 
van demanar la paralització 
dels estudis i de tot allò 
que se’n derivi. 
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El conductor 
havia sortit del 

seu vehicle 
per canviar la 

roda

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


Un grup d’esquiadors, pujant per la cinta a l’estació d’esquí de Port Ainé.  
Foto: ACN

7accents.cat
www.

ECONOMIA

Les estacions d’esquí de Lleida 
tanquen la millor temporada 
dels darrers set anys

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Les estacions d’esquí del Pi·
rineu de Lleida han tancat la 
temporada amb 1.272.000 
forfets venuts, un 9,5% més 
que l’any passat. Segons el 
Patronat de Turisme de la Di·
putació de Lleida, ha estat la 
millor de les darreres set cam·
panyes i s’ha superat l’objectiu 
marcat a l’inici de temporada 
de vendre 1.225.000 forfets. 
Les dades encara són provisi·
onals a l’espera del recompte 
final de les estacions d’Espot 
i Port Ainé, que han estat les 
últimes a tancar les instal·
lacions aquest diumenge.
El Patronat de Turisme des·
taca que, tot i el comença·

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana

10·04
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Una priora 
santjoanista 

ha estat el 
darrer 

testimoni

ment complicat per les al·
tes temperatures i la manca 
inicial de neu, la temporada 
de neu 2015·16 a les estaci·
ons hivernals del Pirineu de 
Lleida ha estat molt positiva. 
La xifra d’1.272.000 supe·
ra àmpliament la mitjana de 
forfets venuts a les estacions 
lleidatanes (1.178.771) en les 
darreres deu temporades. 
El nombre de forfets venuts 
aquesta campanya representa 
el millor resultat de les darre·
res set temporades.  Baqueira 
Beret ha tornat a ser l’estació 
que ha rebut més esquiadors 
i ha venut 888.773 forfets, un 
increment del 10,7% respec·
te a la campanya passada. 
Boí Taüll Resort ha despatxat 
119.500 forfets, la qual cosa 
representa un increment del 

8% (9.500 forfets) respecte 
a la temporada anterior. Les 
dues estacions del Pallars 
gestionades per Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalu·
nya (Espot i Port Ainé) han 
rebut un nombre estimat de 
180.000 esquiadors a falta de 
tenir les dades definitives, un 
11,% més (18.000 esquiadors) 
que el 2014·15. Pel que fa al 
conjunt de les estacions de 
nòrdic del Pirineu de Lleida, 
el nombre de forfets venuts 
se situa en 28.700, incloent·hi 
els 3.000 de Tavascan.  Cal 
considerar que la campanya 
d’enguany ha estat compli·
cada per l’arribada tardana 
de la neu i les altes tempe·
ratures, que han provocat 
obertures i tancaments in·
termitents de les estacions.

CULTURA

Vist per sentència el 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El judici sobre la propietat de 
les pintures murals romàni·
ques del monestir de Sixena 
exposades al Museu Nacio·
nal d’Art Contemporani de 
Catalunya (MNAC) ha que·
dat vist per sentència des·
prés que hagi declarat el dar·
rer dels testimonis citats. Es 
tracta de la priora de l’orde 
santjoanista que va donar els 
poders al Govern d’Aragó 
perquè exercís la reclamació 
de les obres via judicial. Els 
advocats de la Generalitat 
en el litigi han explicat que la 
priora ha declarat que l’orde 
és la propietària de les pin·
tures de Sixena però consi·
deren que s’ha contradit en 
el judici i que no ha quedat 
clara la seva afirmació. L’ex·
conseller de Cultura de la 
Generalitat, Joan Guitart, va 
confirmar el primer dia de la 
vista que l’any 1992 va sig·
nar amb les monges 
del monestir un 
c o n t r a c t e 
per cedir 
indefinida·
ment els 
frescos al 
Gove rn . 
S e g o n s 
el lletrat 
que de·
fensa la part 
catalana, Xa·
vier Muñoz, el ju·
dici ha quedat vist per 
sentència després de la de·
claració de la priora. Un relat 
testimonial que l’advocat ha 
considerat ‘’lamentable’’ pel 
fet que la religiosa ha reco·

negut que mai ha estat al 
MNAC per veure sobre qui·
nes pintures murals hi ha el 
litigi i que ha demostrat no 
ser coneixedora de la matè·
ria. En aquest sentit, el lle·
trat també ha explicat que la 
monja ha considerat que el 
Govern d’Aragó ‘’represen·
ta’’ els interessos de la co·
munitat religiosa i, en aquest 
sentit, Muñoz ha criticat que 
siguin els lletrats de l’execu·
tiu aragonès els quins hagin 
representat la priora i no els 
advocats que ja tenen totes 
les ordes religioses.  El judici 
ha quedat vist per sentència 
després que se celebressin 
dues primeres sessions el 18 
i 19 de gener passats. Va ser 
el primer dia quan hi va haver 
la declaració de l’exconseller 
de Cultura, Joan Guitart, 
que va confirmar que l’any 
1992 va signar amb les mon·
ges del monestir un contrac·
te per cedir indefinidament 
els frescos a la Generalitat. 
Els representants aragone·
sos van insistir aleshores que 

aquest contracte era 
‘’fals’’ i que les 

pintures van 
ser ‘’roba·
des’’. La 
part cata·
lana sem·
pre ha 
d e f e n s a t 
que van 

‘’salvar’’ les 
obres des·

prés d’un in·
cendi l’any 1936. 

El monestir de Sixena 
va formar part del Bisbat 
de Lleida fins al 1995, quan 
l’Església va disposar que 
havien de coincidir els límits 
polítics amb els eclesiàstics. 

12·04

judici per les pintures de 
Sixena que són al MNAC
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 El Força Lleida es juga a 
la Coruña la seva última carta
14·04

 8
14

de l al

Per la permanència, necessiten guanyar i que tant el 
Prat com el Navarra perdin els seus respectius partits

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida encara 
l’última jornada de lliga a la 
LEB Or contra les cordes. El 
conjunt lleidatà afronta el seu 
darrer compromís en la situ-
ació més delicada possible, 
doncs és cuer i no depèn de 
si mateix per assolir l’objec-
tiu de la permanència. Ara 
bé, els deixebles de Joaquín 
Prado, que estan acostumats 
a conviure amb la pressió des-
prés d’una temporada plena 
d’entrebancs, confien en les 
seves possibilitats de salva-
ció. Serà imperiós, però, que 
tirin endavant el seu partit 
a Riazor, la pista d’un Leyma 
Básquet Coruña que lluita 
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per disposar del factor pista 
a favor en la primera elimi-
natòria del play-off d’ascens.

El Força Lleida acumula tres 
desfetes d’ençà que va der-
rotar el Planasa Navarra, un 

L’Actel necessita que 
Emmy Andujar recuperi la 
seva millor versió. 
Foto: Santiago&Enjuanes

dels seus rivals directes que 
ara mateix compta amb un 
triomf més en la classificació 
gràcies a guanyar el que serà 
el pròxim rival dels lleidatans, 
el Coruña. Els navarresos, que 
en aquesta última jornada 
jugaran a la difícil pista del 
Breogán, tampoc depenen 
d’ells mateixos per salvar-se. 
Qui sí té la paella pel mànec 
és el CB Prat Joventut, que 
després de donar la sorpresa 
contra el Peñas Huesca en té 
prou amb guanyar en el feu 
del també gallec Ourense. 
Els tres implicats en la lluita 

pel descens no ho tindran 
gens fàcil en els seus enfron-
taments en terres gallegues, 
de manera que si els de ne-
gre són capaços de guanyar 
tindran moltes opcions de fer 
realitat el miracle. Així ho creu 
Joaquín Prado, que ha reco-
negut que treballen confiant 
en les derrotes de Prat i Na-
varra i centrant-se únicament 
en el que està a les seves 
mans. “No hem de dramatit-
zar i hem d’estar preparats 
per viure situacions límit. Per 
això som esportistes professi-
onals”, ha afegit. El tècnic tin-
drà tots els jugadors a la seva 
disposició, malgrat els pro-
blemes físics dels bases José 
Simeón i  Marc Rubín de Ce-
lis, que viatjaran i faran un es-
forç per participar en el matx.

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

http://www.7accents.cat
http://www.opticabalafia.com/
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Joan Rosinach Bonet directorentre ( )
Deixar marca
Imagina’t per un moment que 
tens la possibilitat de viatjar 
en el temps. Tirar endarrere 
per (re)viure aquells instants 
irrepetibles o per intentar 
canviar la crònica del teu des-
tí. Tindria la seva gràcia però 
perdria tota l’emoció, no 
creus? Jugar dues vegades el 
partit de la nostra vida equival 
a demanar la pròrroga per a 
una tercera. I així successiva-
ment. Amb aquest panorama, 
estaràs amb mi que potser és 
millor guardar la carta amb 
el geni de la llàntia dels tres 
desitjos per a qüestions més 
prosaiques i no (mal)gastar 
la seva presència en allò que 
ha passat. O, molt pitjor en-
cara, en allò que hagués po-
gut passar. Transcórrer entre 
la (maleïda) condicionalitat no 

fa res més que posar en en-
tredit les decisions d’un pre-
sent efímer a les portes d’un 
futur inabastable. Els records 
s’han de mantenir (ben) vius 
però, al mateix temps, no es 
pot viure del record. 
Per això sóc incapaç de con-
vertir les veritables històries 
en un simple record. El temor 
a què (només) acabin for-
mant part de l’ahir i l’oblit del 
demà ho remati fent de les 
seves  m’evoca a la necessi-
tat imperiosa de mantenir-les 
obertes en el meu calaix tan-
cat. Encara que sigui pel mer 
egoisme de fer-me sentir viu 
o pel simple fet d’elevar el 
Carpe diem a la màxima po-
tència. Són relats condemnats 
a seguir la ruta d’un sender 
que no s’atreveix a dibuixar 

el final del camí per on, curi-
osament i sense saber-ho, em 
ve de gust transitar-hi. Unes 
trames que fan la sensació 
d’anar deixant petjada a cada 
pas amb el propòsit que els 
protagonistes no ens oblidem 
del dia en què hi vam caminar 
junts. Sense cap intenció que 
hi tornem a ficar els peus però 
amb la llunyana sensació que 
allí s’hi va començar a forjar 
part d’aquella història que 
mai (més) es transformarà en 
record.
M’imagino per un instant que 
jo també tinc la possibilitat 
de viatjar en el temps. Mirar 
endavant per visualitzar allò 
que ha de venir sense la ne-
cessitat d’estar pendent d’un 
rellotge reticent a avançar-se 
als (nostres) temps. La proxi-

mitat del final del trajecte em 
permet observar en la distàn-
cia com encara hi ha qui passa 
per la vida sense cap intenció 
de deixar-hi marca. Ni que si-
gui una petita petjada. I sen-
se preguntar-se per què no en 
deixa, que potser és més pre-
ocupant. La situació em com-
mou i prefereixo arraconar el 
meu viatge al futur per tornar 
a molestar les lletres del meu 
teclat, encarregades d’escriu-
re l’únic desenllaç que conce-
bo per als meus dies. Desitjar 
no canviar res i estar conven-
çut que ho tornaria a fer. De 
moment ho deixo aquí, tot i 
que friso per saber com con-
tinua. Serà que ja no ets un 
simple record i que, de cop i 
volta, t’has convertit en una 
veritable història.

Inseparables
Dels 5 als 14 anys el 
Guillem va escriure 
Scalextric a la carta 
que la seva àvia sege-
llava pertinentment 
perquè acabés a mans 
de Ses Majestats d’Ori-
ent. Any rere any, infati-
gablement. Però l’anhe-
lada joguina no arribava. 
El Guillem era una bon 
jan, d’aquells que es fan 
estimar per la seva inno-
cència, bondat i simpatia. 
Vivia amb la seva àvia, a 
qui acompanyava sovint 
al metge arran d’una ma-
laltia terminal que li reta-
llaria la vida sense resse-
guir les línies disposades 
damunt del paper. Amb 
ella havia après a cuinar, a 
posar rentadores i a plan-
xar, per pròpia voluntat. I 
ella l’havia ensenyat a lle-

Gerard Martínez
L’accent

gir, a comptar i a estudiar, 
per obligació. Compartien 
la passió pels agapornis, 
anomenats popularment 
inseparables, uns ocells 
originaris de l’Àfrica tropi-
cal que viuen per parelles. 
Diuen que la mort d’un és 
la causant del mateix de-
senllaç per a la parella pocs 
dies després. La malenco-
nia i la soledat malmeten 
els petits cors d’aquestes 
bestioles i la separació 
esdevé tan insuportable 
que els seus ulls s’humi-
tegen just abans d’exha-
lar el darrer alè, com una 
llàgrima que llisca dels ulls 
cap a dins per acabar ofe-
gant les seves ganes de 
viure. El càncer va vèncer 
l’àvia del Guillem per Na-
dal, ell tenia 18 anys i en 
feia quatre que no dema-

nava cap Scalextric. “Ja 
sóc gran per a joguines”, 
li remugava a ella mig en 
broma quan la febre prè-
via a les agòniques hores 
finals l’havia prostrat de-
finitivament. No li queda-
ven forces per riure, però 
sí per somriure. Recollint 
les seves coses, algunes 
per guardar, la majoria per 
donar, el Guillem desco-
breix un obsequi embo-
licat a l’armari on la seva 
àvia guardava els sacs de 
pinso per a agapornis. 
Trossos de paper de regal 
esquinçat s’acomodaven 
l’un damunt de l’altre a la 
vegada que els fruits de la 
seva amarga emoció s’es-
clafien contra el terra. Era 
el primer cop que llegia la 
paraula Scalextric a casa 
sense haver-la escrit ell.

 Compartien la 
passió pels 
agaporins, dits 
popularment 
‘inseparables’

 A la seva àvia ja 
no li quedaven 
forces per riure, 
però sí per 
somriure
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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.

Brillo en los ojos
Un servidor nunca ha 
tenido eso que lla-
man el músculo so-
lidario desarrollado 
en exceso y, por esa 
razón, siempre ha visto 
con cautela y prevención 
las iniciativas de esta índo-
le que se desarrollaban en 
torno mío. Las miraba, casi 
siempre, con curiosidad un 
poco de entomólogo –to-
dos los periodistas tenemos 
algo de eso– y sin implicar-
me más que en raras oca-
siones y cuando la cuestión 
tocaba con alguna de las 
dos o tres cosas en las que 
aún creo de verdad aun-
que no sea con demasiado 
ahínco. Es, de hecho, una 
posición cómoda y perfecta 
para todos los que –como 
un servidor– estamos más o 
menos a gusto de habernos 
conocido y consideramos 
que aquello de Viva yo y 
mi caballo no es una frase 
mala del todo. Comodidad, 
lo llaman muchos, y tienen 
razón: ciertamente es más 
fácil actuar así que hacerlo 
como de veras correspon-
de. Es, ya lo digo, más fácil 
y cómodo, pero este fin de 
semana he comprobado 
que, si bien es cierto que 
puede ser eso, no es en ab-
soluto más satisfactorio.
Para darse cuenta, bastaba 
con darse un vuelta por la 
Llotja el sábado día 9. La 
hora tanto daba, porque 
estuvieron allí todo el día: 
desde primera hora de la 
mañana hasta casi las dos 
de la madrugada del do-
mingo. Lo hacían, claro, por 
ellos mismos pero también 
para ayudar a otros que lo 
pasan peor –mucho peor– 
que nosotros. Disfrutaban, 
reían y estaban contentos 
porque; entre todos, habían 

L. Á. Pérez de la 
Pinta 
Pintan bastos

hecho algo grande. Que-
rían ayudar; cierto, pero 
ante todo, querían también 
sentirse mejores, creo yo. 
Y hacían bien; porque lo 
son y porque a aquello que 
fueron capaces de montar 
este fin de semana no se le 
podía/puede/podrá jamás 
poner ni un pero ni medio. 
Era, al fin y al cabo, gente 
buena haciendo cosas bu-
enas para ayudar con ellas 
a otra gente –buena tam-
bién– que tiene menos su-
erte que nosotros. Por allí, 
por la Llotja, pasamos creo 
que más de 4.000 personas 
para ver qué era aquello de 
lo que nos venían hablando 
por tierra, mar y aire desde 
hace meses.
El que suscribe, como Isa 
y su amiga Tona se habían 
apuntado al invento –las 
dos cantaron el sábado, 
y el peque también en las 
actuaciones de las sesiones 
de la mañana–; había asis-
tido en tanto que espec-
tador con una actitud más 
o menos pasiva a los pre-
parativos del invento. La 
actitud en cuestión sólo la 
alteré cuando hará cosa de 
un mes quise, para compro-
bar hasta qué punto la cosa 
era grande, hacerle una 
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entrevista a “aquel chico 
tan majo” del que Isa y su 
amiga Tona hablaban todo 
el rato y que las había liado 
para cantar los jueves por la 
noche a ellas y a otros no se 
cuántos padres más; padres 
echados palante y con me-
nos vergüenza travestida 
de pudor o prevención que 
yo. Entonces, en aquella 
entrevista –fue en la cafete-
ría del Funatic, creo que un 
miércoles por la tarde–, me 
di ya cuenta de que aque-
llo en lo que Isa se había 
metido y andaba la mitad 
o más del cole al que va 
Luisangel peque iba a ser 
algo importante. Querían 
recaudar dinero para cons-
truir una escuela en Sudán 
del Sur –ellos prefieren de-
cir SudSudán, haciendo un 
calco literal del nombre en 
inglés del país–; pero ha-
bía bastante más en todo 
ello que simples ganas de 
ayudar. Había algo, no se 
qué, que hacía que a Javi 
Cebollero –que fue a qui-
en entrevisté– le brillasen 
los ojos cuando hablaba de 
ello. Lo vi también en las ca-
ras de otros implicados en 
el montaje a los que había 
visto o escuchado antes en 
revistas, televisiones y radi-

os. Había algo y yo, aquella 
tarde, pude verlo. Y se lo 
dije: le dije que sí, que era 
verdad…que los ojos le bri-
llaban. Me suena que, des-
pués de aquella entrevista 
que le hicimos aquí en 7ac-
cents, ha utilizado la frase 
–lo de los ojos– alguna que 
otra vez. Era algo especial 
y diferente; algo que sólo 
he visto en muy contadas 
ocasiones desde que traba-
jo en esto de juntar letras 
para contar cosas que les 
pasan a otros. Se lo vi, por 
ejemplo y salvando las dis-
tancias, a otro Javier –Man-
terola de apellido– cuando 
pude entrevistarle antes de 
que empezasen las obras 
del puente de Príncipe de 
Viana y era lo mismo: un 
algo que te evidencia que 
aquel asunto del que te 
habla quien tienes delante 
es de verdad grande. Y ti-
ene su qué, porque, como 
Manterola, quienes llena-
ron la Llotja el día 9 tam-
bién se dedican a lo de los 
puentes. No sé explicarlo 
mejor, pero ahí estaba ese 
qué y, lo serio del caso, era 
que lo mismo que tenía él 
lo tenía también Isa cuando 
hablaba de la cosa e inten-
taba convencernos a todos 

en casa de que el sábado 
9 había que estar en la pla-
tea de la sala más grande 
de ese edificio que muchos 
aún cuestionan para ver 
algo que parecía en princi-
pio similar a una función de 
fin de curso pero que resul-
tó ser mucho mejor. A me-
dia sesión –yo sólo estuve 
en la última, por la mañana 
me tocó ir a Barcelona por 
cosas que no vienen ahora 
a cuento– dejé de prestar 
atención a lo que pasaba en 
el escenario y, en la oscuri-
dad de la sala incluso, pude 
ver en las caras de todos 
los que tenía cerca aquello 
mismo que les había visto 
en los ojos a todos los que 
me habían hablado de la 
cosa en los meses anteri-
ores al pasado sábado día 
9. Era grande, era mucho y, 
aunque quiera, no sé des-
cribirlo del todo bien, pero 
sí que tengo una cosa clara: 
lo habían hecho contentos, 
eran un montón de gente y 
el resultado de su trabajo 
estaba mejor que bien. El 
asunto de llama Jambatan 
y es, seguro, una de las co-
sas más grandes que se han 
hecho en Lleida desde un 
colegio. Desde un colegio, 
además, concertado. Y eso 
hay que decirlo, y mucho 
más ahora, con la que pue-
de llegar a caer si nos des-
cuidamos y dejamos que a 
quien decide le amedrente 
el ruido que hacen algunos 
para defender lo suyo cues-
tionando el derecho que te-
nemos los demás a tener lo 
nuestro. Lo mejor de Jam-
batan es que se ha hecho 
para todos y contra nadie, 
que es como de verdad se 
hacen las cosas buenas. Las 
cosas que hacen que a uno 
le brillen los ojos.

http://www.teatredelallotja.cat/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1n_del_Sur
http://www.7accents.cat/entrevista/4948/sense-educacio-mai-no-sera-possible-la-pau
http://www.7accents.cat/entrevista/4948/sense-educacio-mai-no-sera-possible-la-pau
http://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=25176&PaginaAnterior=/cat/index.asp


DIVENDRES 15 d’ABRIL DE 201618

L’escàndol dels “papers de Pana-
mà” destapat fa uns dies ens fa en-
cara més conscients del món en què 
vivim. Existeix una infinitat de per-
sones que planifiquen instruments 
d’evasió fiscal per tal d’estalviar-se 
la càrrega impositiva que els impo-
sa el seu país de residència. Al llarg 
dels anys s’han constituït societats 
offshore per avorrir; societats que 
no tenen cap activitat econòmica 
al país on es constitueixen, però 
serveixen per acumular capitals es-
trangers que l’únic que busquen és 
evitar l’alta fiscalitat del seu país, be-
neficiant-se de la baixa o inexistent 
tributació del “paradís fiscal” on 
es domicilien. A mi, personalment, 
l’elusió d’impostos no em molesta; si 
planificant dintre del marc legal pots 
retallar la factura fiscal, millor per tu, 

haver legislat d’una altra manera. 
Però l’evasió m’enutja, més quan 
l’escassetat de recursos fa que minvi 
la qualitat de patrimonis que tingu-
érem i que dubto molt que tornin: 
educació, sanitat i ajuda a la depen-
dència. Em rebenta haver de com-
partir una bona part del que gua-
nyo, pagar 
per TOT, i 
que els ma-
teixos que 
usen els nos-
tres hospitals 
i les nostres 
autovies estalviïn en països d’im-
pressionant bellesa i de gran Ca-
nal. No suporto tanta hipocresia. 
El Messi (presumptament) té bona 
part del seu cabdal econòmic a Pa-
namà, però aquí anem al Camp Nou 

i l’aplaudim mentre crida “Visca Ca-
talunya”. La germana del rei Joan 
Carles I (especifico, perquè es veu 
que en tenim dos de reis, i també té 
germanes...) té un grapat de diners 
allà mateix, bona forma de predicar 
amb l’exemple i així fer que amb 
els nostres impostos cobri més de 

la meitat de la seva família. Els ger-
mans Almodóvar reivindiquen con-
tínuament que s’aposti per la cultu-
ra del país i després s’emporten la 
pasta tan lluny com poden. A ells els 
acuso d’hipòcrites per defecte. I als 

nostres polítics (només als que ens 
roben) els acuso d’hipòcrites per 
excés. Perquè no contribuir a les ar-
ques és delicte, però demanar-nos 
el vot i després desviar els recursos 
públics en favor dels seus interessos 
és pitjor. I tant és Gúrtels, Bárcenas, 
Palaus o EREs. Concessions públi-

ques a dit, llicències il·legals, dietes 
o regals. Veient com se sortegen els 
nostres tributs, m’agafen ganes de 
matricular-me en un màster en hipo-
cresia i, per què no, marxar de va-
cances a Panamà.

(Des)interès econòmic Maria Fauria

Màster en hipocresia

Marc Retamero
Temps mort

Un esport sense recursos
La selecció espanyola 
d’handbol masculí no s’ha 
classificat pels Jocs Olím-
pics de Rio, un fracàs que 
feia quaranta anys que 
no succeïa. Un combinat 
que no fa tant celebra-
va un títol mundial i que 
aquest mateix any dis-
putava una final europea, 
ara ni tan sols ha aconse-
guit accedir a la cita olím-
pica. La desfeta de l’equip 
estatal en el preolímpic ha 
coincidit amb el descens 
matemàtic de l’Handbol 
Pardinyes, que només ha 
durat un any a la Primera 
Divisió Estatal. La pèrdua 
de la categoria era una 
simple qüestió de temps, 
doncs els propis integrants 
de l’entitat ja fa dies que 
la tenien assumida. Tan-
mateix, això no impedeix 
que s’hagin d’examinar a 
fons les causes d’una tem-
porada per oblidar, més 
enllà de les lesions, que és 
cert que han llastat l’equip 
durant tot el curs.
La confluència d’ambdu-
es situacions m’ha dut a 
reflexionar sobre aquest 
esport, en el qual sembla 
evident que alguna cosa 

s’està fent malament. En 
clau femenina el panora-
ma no és gaire millor. De 
fet, m’atreviria a dir que 
és pitjor, perquè any rere 
any desapareixen clubs en 
totes les lligues. A Lleida, 
però, sembla que almenys 
se salvarà l’Associació Llei-
datana després de dos 
anys descendint a la pista 
i recuperant la categoria 
als despatxos. I és que la 
important victòria (30-27) 
assolida contra un rival di-
recte com el Granollers ha 
situat les de Miroslav Vuja-
sinovic a un pas de la per-
manència en l’any del seu 
vint-i-cinquè aniversari. 
Malauradament no podem 
dir el mateix de les Lleo-
nes del Pardinyes, amb 
la nostra companya Judit 
sempre al peu del canó, 
doncs tot i el seu bon final 
de temporada, amb tres 
triomfs en les darreres tres 
jornades, han acabat per-
dent la categoria. I si ens 
fixem amb la selecció, per 
poder-ho comparar amb 
l’exemple dels nois, veiem 
que sí participaran en els 
Jocs de Rio, però la seva 
classificació es va produir 

de rebot gràcies a la selec-
ció de Noruega. Tot plegat 
no és un bon bagatge, la 
veritat.
Quina és la causa d’aques-
ta falta de rendiment? Qui-
na és la causa d’aquests 
sotracs en un esport amb 
bons antecedents en un 
passat recent? (No obli-
dem que, sense anar més 
lluny, l’Associació Lleida-
tana va romandre molts 
anys en la màxima cate-
goria nacional). Desco-
nec tenir-ne la resposta, 
però crec que rau, tant a 
gran com a petita escala, 
en la manca de recursos 
que sovint s’hi destinen. 
Recursos, evidentment, 
econòmics, però també 
humans, d’infraestructruc-
tures i d’atenció medià-
tica. És un problema que 
l’handbol comparteix amb 
d’altres dels mal anome-
nats esports minoritaris 
com el voleibol, l’hoquei 
o el waterpolo, i això es-
mentant només disciplines 
col·lectives, doncs la situ-
ació és fins i tot més dura 
en moltes de les individu-
als, en les quals els espor-
tistes han de guanyar-se el 

pa a base del que ells ma-
teixos puguin recaptar en 
patrocinadors, sense el su-
port de pràcticament nin-
gú. Després, en arribar els 
Jocs Olímpics o altres cites 
importants, els exigim re-
sultats quan els hem tingut 
en l’oblit durant tot l’any. I 
gran part de culpa en això 
reconec que la tenim els 
mitjans de comunicació. 
L’handbol hauria de tenir 
més ressò, perquè aques-
ta és la manera que tin-
gui més aficionats i, al seu 
torn, aquesta seria la ma-
nera que s’hi realitzés una 
major inversió. No obstant 
això, val a dir que no sem-
pre gaudir dels millors re-
cursos és sinònim de tenir 
èxit a la pista. Sinó que li 
diguin al Força Lleida, que 
en la seva temporada de 
major benestar econòmic, 
amb una potent subven-
ció i un conveni pluriennal 
signat amb les institucions, 
està a punt de posar amb-
dós peus a la LEB Plata, si 
és que un miracle no ho 
impedeix aquest diven-
dres. D’això, però, millor 
en parlem la setmana vi-
nent...

 En arribar als 
Jocs els exigim 
resultats quan els 
hem tingut 
en l’oblit 
durant tot l’any
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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.

Convenis amb seny, per favor
El Lleida Esportiu viu una situ-
ació molt delicada. No par-
lo de resultats, sinó de la 
seva economia. Hi ha ju-
gadors sense cobrar que 
han de sortir al camp a 
donar la cara, mostrant 
una gran actitud i pro-
fessionalitat. El resum per-
fecte podria ser que la ciutat 
de Lleida està presenciant la 
realitat que succeeix en mol-
tes altres entitats de la capital 
que no tenen tanta rellevància: 
una empresa privada que no 
està pagant els seus jugadors i 
que, a sobre, el seu president, 
amb una actitud poc esportiva, 
surt als mitjans de comunicació 
amb un to amenaçant. Però el 
que fa patir també de tot això 
és el conveni que es va signar 
en el seu moment entre la Pae-

Òscar Buetas
Reflexions

només un club, el Lleida Espor-
tiu. Molts, casualment els que 
estan al voltant d’aquest, diran 
que això és així perquè el Llei-
da Esportiu és el més conegut. 
Però jo també dic que clubs 
com el CF Pardinyes, l’Atlètic 
Segre, la UE Bordeta, la S.E. 
AEM o la UE Balàfia, per posar 
cinc exemples concrets -sense 
oblidar les activitats extraes-
portives de les escoles-, fan 
una gran tasca amb els nens 
que estan en les seves catego-
ries base i, per desgràcia, no 
reben aquesta quantitat tan 
elevada. Discriminació? Cadas-
cú que ho etiqueti com vulgui.
I, finalment, no voldria passar 
per alt un altre tema que consi-
dero de molta importància. El 
Lleida Esportiu és una empre-
sa privada. Partint d’aquesta 

base, es pot afirmar que una 
empresa privada rep diners 
públics procedents de l’Ajun-
tament de Lleida per al foment 
i la promoció del futbol a la 
ciutat. Arribats a aquest punt, 
jo em plantejo: per què la Pae-
ria no li dóna una ajuda al forn 
de pa que hi ha sota de casa 
meva? Estem davant d’una 
empresa privada que treba-
lla directament elaborant un 
producte alimentari bàsic per 
a la societat i que, a més, fo-
menta els bons aliments salu-
dables.  A més, i pensant més 
fredament, aquells diners que 
van destinats a una empresa 
privada es podrien utilitzar per 
ajudar a famílies que ho neces-
siten. Però la realitat, en moltes 
ocasions, es distancia molt de 
com ens agradaria que fos.

opinio@
7accents.cat

byBalasch

ria amb el Lleida Esportiu.
Es tracta d’un conveni anual 
de col•laboració de 180.000 
euros per al foment i la pro-
moció del futbol a la ciutat. De 
fet, la regidora de Recursos 
Municipals, Hisenda i Políti-
ques de Transparència, Mont-
se Mínguez, ja va advertir en 
el programa Lleida al Dia, de 
LleidaTV, que “es tracta d’un 
conveni per a la base, res té 
a veure amb pagar jugadors”. 

Tots desitgem que així sigui, 
però també és ben cert que 
en situacions crítiques qualse-
vol ingrés és bo per apagar el 
foc que s’ha generat. I, d’altra 
banda, és curiós que aquests 
diners és destinin a la base i 
que els pares hagin de pagar 
les equipacions dels seus nens.
Però anem una mica més en-
llà. La xifra de la qual estic 
parlant és molt elevada tenint 
en compte que va destinada a 
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Heroisolímpics
Una vida i 
dos amors

 ANTONIO MEGÍAS
 LLEIDA
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Una altre cop, a compte de 
la genètica, podem dir que 
la gran majoria d’esportistes 
tenen facilitat per desenvolu-
par-se en més d’una especiali-
tat i no és gens estrany que al 
llarg de la seva vida en prac-
tiquin més d’una. No obstant 
això, ja sabem que els gens 
són només una pota i que per 
destacar són imprescindibles 
una fidel dedicació i un titànic 
treball. Per tant, malgrat les 
condicions innates, el que no 
és habitual és arribar al màxim 
nivell en dos esports diferents.
Sí succeeix sovint que un atle-
ta participi en diverses proves 
del mateix esport –atletisme, 
natació, gimnàstica– però el 
paradigma de la versatilitat, 
parlant de l’àmbit olímpic, 
serien els esportistes que han 
participat tant en els Jocs 
d’estiu com en els d’hivern i 
entre ells, els medallistes en 
tots dos.
La dimensió de la proesa la 
dóna el nombre de persones 
que ho han aconseguit en 
tota la història, cinc. Edward 
Eagan, Jacob Tullin, Christa 
Luding-Rothenburger, Lauryn 
Williams i la nostra protago-
nista, l’única persona que ha 
guanyat més d’una medalla 
en cadascuna de les versions 
dels Jocs.
Clara Hugues, nascuda el 1972 
a Winnipeg, Canadà, és una 
de les millors atletes de la his-
tòria del seu país i com a tal és 
venerada. Però a més, la seva 
vida fora de la competició és 
igualment elogiable. Encara 
estava en actiu i ja rebia pre-
mis del CIO pel compromís 

amb el desenvolupament de 
l’esport, el suport als joves 
més desfavorits o la seva labor 
humanitària, i un cop retirada 
segueix força activa en les la-
bors socials. Potser és perquè 
la seva vida no ha estat fàcil.
Des de jove va sentir-se atre-
ta pel patinatge de velocitat 
sobre gel i pel ciclisme, curi-
osa combinació. El seu primer 
amor va ser el patinatge, però 
als 17 anys va decidir-se pel 
ciclisme, tant en pista com en 
carretera. En l’adolescència no 
va tenir una vida exemplar per 
a un esportista però ja el 1991 
va guanyar la seva primera 
medalla als Panamericans de 
l’Havana, en ciclisme en pista. 
Des d’aquell moment va cen-
trar-se molt més i els èxits van 
arribar. El 1995 fou medalla de 
plata al Mundial de contrare-
llotge i el 1996 va viure la pri-
mera de les seves sis partici-
pacions olímpiques. El debut 
va ser gairebé perfecte, amb 
dues medalles de bronze, de 
nou a la contrarellotge, i a la 
cursa en ruta, proves on l’or va 
ser per la gran Jeannie Longo. 
I també era una habitual del 
Tour de França, on va partici-
par quatre vegades.
Clara estava prop del cim de 
l’esport, però, quines coses 
passen, la seva vida personal 
va patir un daltabaix en veu-
re’s afectada per dues malal-
ties, una depressió i un greu 
desordre alimentari. Va pas-
sar uns anys durs però ella 
era més dura encara i va arri-
bar a temps de participar en 
els seus segons Jocs, Sydney 
2000. Els resultats no van ser 
gaire bons però l’important 
era la reconciliació amb ella 
mateixa, viure de nou el desig 
d’entrenar i competir.

Per materialitzar el canvi vital, 
va donar un gir total a la seva 
carrera esportiva. Va abando-
nar el ciclisme professional i 
va tornar al seu vell amor, el 
patinatge de velocitat. El re-
trobament no va poder ser 
més feliç i poc després esta-
va als seus primers Jocs d’hi-
vern, a Salt Lake City el 2002. 
Allí va sorprendre a tots i va 
aconseguir una magnífica me-
dalla de bronze en els 5.000 
metres, entrant com a quart 
membre del selecte club. L’es-
purna positiva estava encesa i 
va consolidar-se a l’elit mundi-
al. Va ser plata i or en els dos 
següents mundials i va arribar 
als Jocs de Torí el 2006 en el 
millor moment de la seva car-
rera, malgrat que tenia ja 33 
anys.
Els resultats ho van avalar. 
A la cursa de persecució per 
equips, Hugues i les seves 
companyes canadenques van 
guanyar la medalla de plata 
per darrere d’Alemanya, però 
en els 5.000 metres, la seva 

prova preferida, va assolir per 
fi l’olimp. En una cursa memo-
rable va passar per sobre de 
totes les seves rivals i va pujar 
al més alt del podi. Era la seva 
cinquena medalla en quatre 
Jocs.
Va ser llavors quan fou reco-
neguda per la seva tasca so-
lidària, va fer diverses dona-
cions a l’organització Right to 
Play i va començar a fer con-
ferències en què parla de com 
intentar superar les malalties 
mentals que ella ha patit.
Però no va abandonar el pa-
tinatge. Els següent Jocs, el 
2010, se celebraven a casa, a 
Vancouver, i Hugues no se’ls 
volia perdre, malgrat anar 
pels 37. Va tenir l’honor de 
ser l’abanderada de Canadà i, 
contra tot pronòstic, va gua-
nyar un inesperat bronze que 
sabia a glòria, com no, als 
5.000 metres.
Deu anys després d’haver re-
iniciat la seva relació amb el 
patinatge la passió va esva-
ir-se, però Clara no marxava 

a casa… tornava al ciclisme!! 
Va posar-se al cap la idea de 
participar als seus sisens Jocs, 
els tercers d’estiu. A punt de 
fer 40 anys estava a Londres 
2012, i no per passejar-se, 
sinó per acabar cinquena en 
la contrarellotge en la darrera 
cursa de la seva vida.
Aquesta història té una peti-
ta i recent taca. A finals del 
2015, Clara Hugues va publi-
car una autobiografia en què, 
a més de donar a conèixer els 
seus problemes i oferir el seu 
coneixement per superar-los, 
va confessar un positiu per 
efedrina en un control antidò-
ping al 1994 que es va resol-
dre de manera molt discreta 
amb una petita sanció que no 
va veure la llum. Ella va expli-
car que s’ho podria haver en-
dut a la tomba, però va triar el 
judici públic. Per les reaccions 
d’aquests mesos, l’aura de 
llegenda de Clara Hugues no 
corre perill.

Clara

Hugues
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Però com dimonis van fer 
aquella pel·lícula? Part 5: 
‘Alien’, de Ridley Scott
Transformant un guió de sèrie B en una obra mestra del cinema

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA
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Fa uns dies vaig tenir la sort 
de tornar a veure un dels clàs-
sics més sorprenents de la 
ciència-ficció en pantalla gran 
i 35 mm. Quina millor forma 
de redescobrir Alien que ve-
ient-la com al 79. Però, què 
s’amaga darrere del segon 
film de Ridley Scott? Què va 
fer que aquell guió tan sèrie 
B signat per Dan O’brannon 
acabés convertint-se en l’obra 
mestra que és avui dia?
Tot comença a mitjans dels 
70 amb un jove Dan. Després 
d’acabar els seus estudis de 
cinema en l’USC escriu Dark 
Star al costat d’un primerizo 
John Carpenter. Es tractava 
d’una obra de ciència-ficció i, 
segons Dan, la llavor del que 
després seria Alien”.
És llavors quan Dan coneix a 
Ronald Shostenn (futur pro-
ductor executiu d’Alien), a 
qui demana ajuda per treure 
endavant el seu nou projecte 
de ciència-ficció encara sense 
títol. “Solament tenia escrita 
l’escena inicial. Un moment 
esgarrifós en el qual diversos 
astronautes desperten i ve-
uen que el seu viatge ha es-
tat interromput per un senyal 
que arriba d’un planeta mis-
teriós”, explicava Ronald.
Després de passar sis mesos 
a París treballant al costat de 
Jodorowsky en el film Dune, 
Dan torna a EUA i escriu el 

Imatge del making of 
d’‘Alien’, en la qual 
podem veure el direc-
tor Ridley Scott donant 
instruccions de càmera.

Amb l’entrada 
de Ridley, el 

pressupost del 
film es va
duplicar

guió d’Alien al costat de Ro-
nald, en només tres setmanes. 
Després d’un temps buscant 
finançament, aconsegueixen 
que Brandywine s’interessi 
pel pamflet. No obstant això, 
els productors David Giler 
i Walter Hill modifiquen el 
guió original, redactant fins 
a vuit versions diferents que 
no acabaven per convèncer 
a l’equip. Encara que ells 
van ser els qui van introduir 
el personatge del robot a la 
pel·lícula. Un temps després, 
i aprofitant l’impuls que Star 
Wars havia donat al gènere, 
20th FOX va decidir apostar 
per Alien. Segons Dan: “Era 
l’únic guió amb naus espaci-
als que tenien sobre la taula. 
Així que li van donar el visti-
plau”.
La pel·lícula necessitava la 
visió d’un director que sa-
bés dotar-la d’una caràcter 
realista i l’allunyés del gè-
nere B. Va ser llavors quan 

Ridley Scott va entrar en el 
projecte. Tot i que a Ridley 
no li entusiasmava la ciència-

ficció, va saber veure en el 
guió d’Alien una gran via per 
afermar el seu estil visual. Tal 
va ser la seva implicació des 
d’un inici, que els detallats 
storyboards que va confec-
cionar per a l’estudi van su-
posar l’aprovació de l’incre-
ment del pressupost de 4 a 8 
milions de dòlars. “Tenia una 

visió molt clara del que vo-
lia fer amb la pel·lícula. Volia 
fer La matança de Texas de 
la ciència-ficció”, explicava 
el director. Una de les coses 
que més li preocupaven era 
el vestuari i l’ambientació, 
així com l’elecció del càsting 
i, per descomptat, l’aspecte 
del monstre. Immediatament, 

Dan va enviar a Ridley un lli-
bre titulat Necronomicon, 
d’un artista anomenat Giger, 
a qui havia conegut durant 
la producció de Dune. Ridley 
va quedar fascinat a l’instant. 
“No volia que la bèstia tingu-
és ulls. D’aquesta manera mai 
saps on mira. I això és molt 
terrorífic”, explicava Giger. 
Una altra gran influència que 
emmarcaria l’estil del film van 
ser els còmics francesos He-
avy Metal.
Un altre aspecte molt impor-
tant de la pel·lícula va ser 
l’elecció del càsting. “Ridley 
em va dir que inclouria en el 
film als millors actors que po-
gués trobar. Que no necessi-
tessin de la seva ajuda, ja que 
volia centrar-se en l’estil visu-
al de la pel·lícula”, explicava 
Dan. En un inici, el guió esta-
va escrit sense sexe assignat 
per als personatges. La idea 
que Ripley fos dona va arribar 
mentre s’acabava de concre-
tar el repartiment.

realitzadorDani MartínezOPiNiÓ
Com menys ho veus, més por fa
Si alguna cosa tenia clara Ridley Scott 
quan va dirigir Alien el 1978, era el to 
que volia donar al seu segon film. Un 
to i un enfocament que s’allunyaria 
de les convencionalismes que fins ara 
havia arrossegat un gènere que ningú 
acabava de prendre’s massa seriosa-
ment. Si alguna cosa va cridar l’aten-
ció del jove director en aquell guió de 
Dan O’brannon va ser la porta oberta 
que aquest li deixava per donar curs a 
la seva particular visió sobre el terror. 
L’escriptor nord-americà H. P. Lovecraft 

deia: “L’emoció més antiga i més inten-
sa de la humanitat és la por, i el més 
antic i més intens de les pors és la por 
al desconegut.” Prenent a Lovecraft 
com a base i inspirant-se en el geni 
Hitchcock, Scott va decidir mostrar-nos 
el menys possible de l’alien en qüestió, 
deixant gran part del treball a la nostra 
imaginació, que segons el director és 
l’element amb major poder de creació 
de terror. Com menys ho veus, més por 
fa. “Creure haver vist alguna cosa és 
molt més aterridor”.
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VENDA i REPARACIÓ de MAQUINÀRIA AGRÍCOLA i AUTOMOCIÓ
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Fotografia d’un dels decorats del planeta desconegut, 
presa als estudis Shepperton el 1978. L’interior de

la Nostromo va 
ser construït 

d’una sola
peça

Sigourney Weaver va ser l’úl-
tima en incorporar-se. De fet, 
les proves per al paper les va 
fer en el decorat real de la 
Nostromo, nom de la nau es-
pacial del film. “Era una dona 
molt alta, nerviosa i intel-
ligent. Sens dubte era Ri-
pley”, afirmava Ridley Scott.
John Hurt va entrar al projecte 
després que l’actor que inter-
pretava al seu personatge cai-
gués malalt. Es va incorporar 
solament unes hores després 
que Ridley parlés amb ell. La 
resta del repartiment estava 
compost per Tom Skerritt, Ian 
Holm, Veronica Cartwright, 

Yaphet Kotto i Harry Dean 
Stanton. 
La producció va estar, a més, 
embolicada per un halo de 
secretisme que en ocasions 
també arribava als actors. 
“Normalment els actors es 
queixaven que no els expli-
cava moltes coses. Però jo no 
volia que sabessin molt. Volia 
fer-los sentir la inseguretat i 
la por, per això mai els vaig 
arribar a ensenyar a l’Alien”, 
explicava el director.
El moment en el qual  l’alien 
surt del pit de John Hurt es 
va gravar en una única presa, 
per la qual l’equip de fx va 

preparar un tanc ple de sang i 
vísceres que Ridley havia ma-
nat recollir d’un escorxador 
i que sortirien disparades a 
pressió des d’un fals pit que 
es col·locaria a Hurt. Única-
ment el propi Hurt i l’actor 
que interpreta a Dallas podi-
en fer-se una petita idea del 
resultat final de l’escena, per 
la qual cosa la reacció de la 
resta del càsting seria increï-
ble i quedaria immortalitzada 
en aquella presa. Fet que pot 
apreciar-se en l’esquinçadora 
expressió d’horror de Veroni-
ca Cartwright, que fins i tot va 
arribar a caure a terra i va ha-

ver de tornar a incorporar-se 
per seguir actuant. “Estava 
tan histèrica, plorava tant, 
que no crec que estigués 
actuant”, deia Giger. 
Un factor que va 
ajudar de for-
ma considera-
ble al treball 
dels actors, 
va ser, sen-
se cap mena 
de dubte, 
l ’excel · lent 
ambientació 
del planeta ali-
enígena i la nau 
espacial que es va dur 
a terme en els estudis Shep-
perton, situats als afores de 
Londres. Els decorats de la 
Nostromo es van construir en 
un mateix plató, per la qual 
cosa la nau estava totalment 
connectada. Si l’obstaculit-
zaves, no podies sortir-ne, 
a no ser que la recorregues-
sis sencera. “D’aquí sortia 

la veritable tensió de la pel-
lícula. Eren plans molt foscos 
i rodats en espais molt petits. 

Costaven molt d’il-
luminar”, aclaria 

Derek Vanlint, 
director de 

fotografia 
del film. 
“A més 
a més, 
ga i rebé 
tota la 

pel·lícula 
es va ro-

dar amb cà-
mera en mà”, 

afegia. “No veies 
els exteriors. En cap 

moment sabies exactament 
a quin lloc estaves i costa-
va molt situar-se. I això, sens 
dubte, va contribuir a la claus-
trofòbia i, al mateix temps, al 
realisme del film”, deia Ron 
Cobb, artista conceptual de 
l’obra mestra.

VISUALAUDIO

http://www.vinicia.es
https://www.youtube.com/watch?v=fF2jpIhxQmQhttp://
https://www.youtube.com/watch?v=F_R1HUnH7EA
http://www.imdb.com/name/nm0000244
http://www.imdb.com/name/nm0000457
http://www.imdb.com/name/nm0000643
http://www.imdb.com/name/nm0000453
http://www.imdb.com/name/nm0000453
http://www.imdb.com/name/nm0001021
http://www.imdb.com/name/nm0001433
http://www.imdb.com/name/nm0001765
http://www.imdb.com/name/nm0001765
http://www.imdb.com/name/nm0889169
http://www.imdb.com/name/nm0167803
http://www.imdb.com/name/nm0167803


Jaume Graus
al contraatac

“‘Blau al Firmament’ 
és un llibre per 

sentir-se orgullós 
de ser del Lleida”

El Jaume és un emprenedor 
nat. Nascut a finals de 1984, 
no ha deixat mai d’involucrar-
se en diversos projectes tant 
a nivell professional com per-
sonal. Un d’ells és l’editorial 
Fonoll, de la qual en forma 
part des de l’any 2006 quan, 
juntament amb altres joves 
inquiets i amb ganes de fer 
cultura de país, van decidir 
dedicar part del seu temps a 
publicar literatura de proximi-
tat. Des de llavors, el segell 
d’aquesta editorial juneden-
ca ha marcat diverses obres i 
en els darrers temps ha estat 
capaç de fer-se un lloc enmig 
d’un món editorial que, se-
gons m’assegura ell mateix, 
“està complicat”. Amb tot, el  
Som de l’Oest i ‘Lo diccionari 
lleidatà’ foren dues publica-
cions que van donar molt a 
parlar en les anteriors diades 
de Sant Jordi. Seguint aques-
ta línia, Fonoll presenta ara un 
nou llibre, Blau al Firmament, 
impulsat per l’Associació 
d’Amics del Lleida.

D’on surt la idea del llibre 
Blau al Firmament?
Neix de la mateixa Associació 
d’Amics del Lleida. feia temps 
que ho tenien al cap i com 
que nosaltres els últims dos 
anys per Sant Jordi hem anat 
publicant llibres per enaltir el 
sentiment de ser de Lleida, 
aquesta vegada també hem 
volgut editar-ne un perquè 
els lleidatans i les lleidatanes 
se sentin orgullosos de ser del 
Lleida.
 
Què es trobarà el lector un 
cop obri aquest llibre?
És un llibre que agrupa els 
sentiments, les experiències i 
les anècdotes de trenta per-
sonatges que, d’una manera 
o altra, han estat lligats al club 
de la ciutat. Tot plegat, barre-
ja humor, amor i sentiments 
amb un mateix fil conductor, 
el Lleida!

A quin tipus de públic va es-
pecialment dirigit?
Sobretots als aficionats del 
Lleida, però sense deixar de 
banda –ni molt menys- a tota 
aquella gent que s’estima la 
ciutat, li agradi o no el futbol.

Quins són els principals pro-
tagonistes de Blau al Firma-
ment?
Tots els protagonistes que 
apareixen al llibre podrien ser 
principals, però tampoc no és 
menys cert que alguns noms 
destaquen per sobre dels al-
tres. Principalment, per la re-
percussió que han tingut en la 
història del club. Així doncs, 
destacaria la col·laboració 
del darrer entrenador que va 

portar l’equip a Primera Divi-
sió, com és el Mané, també 
l’expresident Antoni Gausí 
i l’actual mandatari, l’Albert 
Esteve. També ha format part 
del projecte periodistes llei-
datans coneguts com l’Artur 
Peguera i el Francesc Latorre.

Fonoll és un petita editorial 
que en els darreres diades 
de Sant Jordi ha publicat al-
gun dels llibres més venuts a 
Lleida com Lo diccionari llei-

datà i Sóc de l’oest. Quina 
és la clau d’aquests èxits?
Som petits... Sí! Però això 
també crec que és una de 
les claus de l’èxit. Oferim als 
autors anar de bracet amb 
ells, acompanyant-los en tot 
el procés d’edició i promo-
ció de llibre... Fem una dese-
na de llibres a l’any i això vol 
dir que podem mimar-los. El 
tracte proper i el fet de saber 
què vol llegir la gent en el 
seu temps lliure, crec que són 

clau a l’hora d’encertar amb 
el producte!

Creus que Blau al Firmament 
pot repetir com a fenomen 
literari lleidatà?
Serà difícil que sigui com els 
altres anys. És un llibre més 
dirigit a persones aficionades 
al futbol – que n’hi ha moltes!- 
, però que siguin seguidors 
del Lleida – no n’hi ha tantes-. 
Tot i així, creiem que és un lli-
bre que feia falta.

Traieu alguna altra publica-
ció per aquest Sant Jordi?
Sí! També com a novetat de 
Sant Jordi tenim el nou llibre 
infantil del Club Banyetes Eu-
reka i Plutó, que de ben segur 
serà una bona proposta pels 
més petits de la casa!

Dos llibre en un mateix Sant 
Jordi per una editorial com 
la vostra... Com us ho feu? 
Som quatre persones que ens 
hem de multiplicar en mo-
ments així! Tenim a la Laia, 
que porta tots temes d’edició 
i atenció al client; al Josep 
Maria,  s’encarrega de les 
gestions comercials; i el Jo-
sep Gelonch i jo mateix que 
en som els socis que treba-
llem en altres feines però que 
tenim de hobby -per dir-ho 
d’alguna manera-  dirigir  i re-
presentar la editorial...

Com veus el tema editorial 
a nivell de la demarcació de 
Lleida?
Lleida té una gran editorial 
com és Pagès, nosaltres i al-
guna altra més petita... La 
nostra província és petita i el 
món de l’edició és complicat, 
amb uns marges comercials 
cada cop més estrets. Surten 
milers de llibres a l’any i costa 
molt fer-te veure, per això és 
important saber què publi-
ques i ser conscient d’on pots 
arribar amb allò que tens! 

JOAN ROSINACH

7 cançons +1
escolta-les 

aquí

http://https://play.spotify.com/user/7accents/playlist/7hbPhIidTJE855YTdpM3fW
http://https://play.spotify.com/user/7accents/playlist/7hbPhIidTJE855YTdpM3fW
http://https://play.spotify.com/user/7accents/playlist/7hbPhIidTJE855YTdpM3fW
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