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Gerard Martínez, Òscar Bue-
tas, Dani Martínez, Ares Val-
dés, Lupe Ribot, Laia Dolcet, 
Imma González, Carlos Bonfill, 
Judit Gómez, Gerard Cardona, 
Joan Rosinach, Marc Retame-
ro, Antonio Megías, Luis Ángel 
Pérez de la Pinta, Pol Ishanda, 
Alfonso López Congostrina, 

Cecília López, Marc Fonta-
nillas, Miquel Aguilar, Amat 
Baró, Xesc Vidal, Víctor Verdú, 
Jordi Balasch, Laura Cortés, 
Meritxell Feliu, Laura Obea, 
Abel Pujol, Jorge Soler, Joan 
Castellà, Jordi Panadés, Sònia 
Roca, Guillem López, Miki de 
Santiago, Javi Enjuanes, Jordi 

Giné, Joan Camp, Josep Llu-
ís Ferrer, Jordi Margarit, Lidia 
Guevara, Núria Perpinyà, Anna 
Costa, Anna Fernández, Ánge-
les Ribes, Montse Parra, Sergi 
Talamonte, Elisenda Martínez, 
Ferran Gómez, Irene Pineda, 
Josep Benavides i Maria Fau-
ria.

Són cinquanta de les persones 
que han ajudat a fer possible 
els cinquanta primers números 
del setmanari 7accents. Però 
en falten molts, tants com nú-
meros per publicar. Gràcies a 
tots, als que hi heu estat, als 
que hi esteu i als que hi esta-
reu. Gràcies.

l’Accent Gràfic Bona Diada!
Lupe Ribot
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sant
Jordi

Les recomanacions literàries de
 7accents, tant per als adults 

com per als més petits 

EL DEFECTE

Raig Verd és una editorial que es caracteritza per escollir els 
seus llibres poc a poc però, amb gran encert. No són llibres, 
són joies! Quan la Laura, l’editora, em va fer arribar El Defec-
te, ambdues ja sabíem que m’entusiasmaria. I ha estat així. 
El Defecte és un llibre de gran actualitat. Representa un teatre 
de titelles, a la plaça d’una ciutat qualsevol, on es representa 
el què passa quan en un indret, arriben refugiats en massa (us 
sona el tema?) És una gran lliçó sobre com les persones som 
capaces de trepitjar i “deshumanitzar” altres persones, si els 
nostres interessos estan en joc.
Tothom hauria de llegir aquest llibre de la polonesa Magdalena 
Tulli.

autora: Magdalena Tulli
editorial: Raig Verd

CONTRA L’APARADOR

La novel·la negra és un gènere que agrada a molts lectors. L’editorial Edicions del Delicte, pu-
blica novel·la negra, però ho fa amb dos incentius molt especials: en català i de proximitat. El 
mateix editor, en Marc, escriu aquest Contra l’Aparador que em va enganxar i que vaig llegir 
quasi d’una tirada. És un exemple de com se’ns pot complicar la vida en un moment determinat. 
En David i l’Òscar son germans. L’un està a l’atur i la seva parella embarassada. L’altre té el fill 
malalt a l’hospital. Un moment de tensió amb el metge del nen conduirà l’Òscar a una situació 
enrevessada. Mentrestant, el seu germà, en David i els seus amics, ajudaran a complicar-ho en-
cara més. Un llibre sense pietat pels protagonistes, molt àgil i entretingut que agradarà tots 
els lectors. Parlem d’una aposta segura.

autora: Marc Moreno
editorial: Edicions del Delicte

LA MUNTANYA MALEÏDA

Vam descobrir a la Bego amb el seu El barri del sorral. En ell, ja ens donava una preciosa lliçó 
d’història des d’un punt de vista femení. Ara, amb La Muntanya Maleïda, s’endinsa en la Barce-
lona de finals del segle XIX, amb atemptats, tragèdies personals i col·lectives, enfrontament de 
classes, la dona i la seva lluita... un llibre dur que ens apropa una fotografia molt fidel d’aquella 
època, els seus personatges i les seves circumstàncies. Tant intens com imprescindible.

autora: Begoña García Carteron
editorial: Edicions B

SOLDADETS DE PLOM

Pel fet de ser un llibre publicat per Edicions del Delicte, Soldadets de plom no és una novel.la 
negra. Tot i així, si haguéssim d’escollir un color per tenyir aquesta història, el negre seria el més 
adient. En Josep Torrent s’endinsa en un món poc conegut per a la majoria de ciutadans: els 
soldats espanyols enviats per el govern a l’Afganistan, en principi en missions humanitàries. 
En aquest llibre es relata la història d’una noia jove que viurà aquesta experiència per la qual no 
està preparada amb molta incomprensió i dolor... Una bona dosi de realitat. 

autora: Josep Torrent
editorial: Edicions del Delicte

MI HERMANA 
ÁFRICA

La Càrol, l’autora d’aquest llibre somiava amb anar a l’Àfrica 
des de molt petita per a fer de missionera. Quan va intuir que 
havia arribat el moment, va deixar-ho tot i va marxar cap al 
continent africà. Allí, es va arrelar completament en una nova 
cultura i un nou decorat molt diferent del que coneixia. Quan 
li quedaven setmanes per a fer els vots tal com ella volia, amb 
només 30 anys, quelcom no esperat ni desitjat esquerda el seu 
somni. Aquest llibre és un viatge a l’interior de la Càrol, un lloc 
ple d’amor i generositat. Una oda a la re-invenció personal. 
Llegir-lo et fa millor persona. Regalar-lo, és regalar Amor. 

autora: Càrol García Murillo
editorial: Editorial Milenio

 MARTA
ESPARZA

 LLEIDA
www.7accents.cat

http://www.7accents.cat
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Qui diu que llegir és 
avorrit, és perquè no ha 
trobat el llibre adequat. 
Quan un nen/a diu que 
llegir l’avorreix vol dir que 
cap adult no ha sabut 
descobrir-li el conte/llibre 
adequat.
Cada criatura és un món. 
Pares, mares, tietes, 
cosins, àvies, padrins, 
mestres,... hem de posar 
cura en la recerca. Hem 
d’unir cada nen amb la 
seva pròpia màgia, els 
hem de descobrir la il·lusió 
i l’alegria a través de la 
lectura. Un conte no són 
simplement dibuixos i 
lletres. Un conte és la clau 
que obre la porta directa 
cap a l’ànima dels infants.

COLORS i COMPTAR

1
anyet

autora i il·lustradora: Aino-Maija Metsola
editorial: Coco Books
Dos llibres de primers conceptes. Tenen solapes 
sorpresa a cada pàgina. Els dibuixos realitzats 
per la Aino-Maija Metsola, dissenyadora de Ma-
rimekko senzills i plens de colors cridaran molt 
l’atenció dels més petits mentre descobreixen i 
aprenen els números i els colors.

LA BANDA DELS CINC

2
anys

autores: Yvonne Hergane i Christiane Pieper 
editorial: TakaTuka
En aquest simpatiquíssim llibre ens presentaran 
La Banda dels Cinc un a un. Però qui son aquests 
graciosos components de la Banda? Els cinc ditets 
de la mà. Des del dit gros Tim, el primer, que és el 
rialler, fins al Jan, el dit petit, que és el cinquè, go-
lafre i caraplè. Pàgines de cartró, molt acolorides. 
Adjunta material per fer una titella per cada dit... 
La primera historieta per a les DUES manetes.

LILI

3
anys

autora i il·lustradora: Wen Dee Tan

editorial: Babulinkabooks
La Lili és una nena amb un tret sin-
gular, té els cabells vermells com el 
foc, a més, crema tot allò que toca. 
Com és una mica diferent, li costa fer 
amics... però, què passaria si el fet de 
ser diferent fos un avantatge? Una 
història meravellosa on els nens des-
cobriran que tots tenim trets que ens 
fan especials. Il·lustracions encisado-
res. Una joia tant en contingut com 
en format. Per acabar d’arrodonir-
ho... porta un regal especial!

DE QUIN COLOR 
ÉS UN PETÓ

4-5
anys

autora i il·lustradora: Rocío Bonilla
editorial: Animallibres
El que més li agrada d’aquest 
món a la Minimoni és pintar. 
Ha pintat de tot i de tots els 
colors, però ara... ara vol di-
buixar un petó i es pregunta 
“De quin color és un petó?” 
Els nens (i els adults) gaudi-
reu d’aquesta història plena 
de colors, emocionant i en-
ginyosa. Un conte magnífic 
tan per dins com per fora!

traducció: Anna Soler Horta

traducció: Jordi Martín Lloret
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A RECER DE 
LES VENTADES

No podíem passar per aquesta secció sense afegir 
una bona dosi de poesia. A Recer de les Ventades 
és un recull de poemes que et convidarà a meditar 
sobre la vida i la mort, sobre la missió de l’home 
en aquest món, si es que en té cap. No et perdis 
aquest dolç passeig pels grans temes que fan 
reflexionar a la humanitat. Un llibre curt però in-
tens, per als amants de la poesia, i per fer-ne aga-
far afició als no habituals del gènere. 

autora: Mercè Amat
editorial: Edicions Xandri

CARROUSSEL

Què passa quan s’associen cinc grans autors de les lletres ca-
talanes? Doncs que pareixen coses com aquest CaRRoussel. 
Consta de cinc textos, un de cada autor, això si, tots ubicats en 
un particular context: l’interior d’un cotxe. Es tracta d’un llibre 
nascut d’una iniciativa teatral, amb tota l’originalitat que po-
dem suposar. Diàlegs punyents i provocadors, alguns de suaus 
i entranyables. Una lectura àgil i molt atrevida que farà les delí-
cies dels que busquen quelcom diferent en la literatura. 

autors: Josep Maria Fonalle-
ras, Imma Monsó, Marta 
Rojals, Francesc Serés i 
Màrius Serra
editorial: Sembra Llibres

EL TEMPS ÉS MENTIDA

L’objectiu clar d’aquest llibre és “desmanegar” el lector. El 
Temps és mentida és una de les millors sorpreses literàries 
que m’he endut darrerament... una reflexió en la que m’he 
trobat immersa molts cops, i ara, zas! en Juanjo García la re-
flecteix en forma de novel.la. Com ens hem tornat les perso-
nes? Freds, indiferents, insensibles, ... inhumans ... Què ha de 
passar perquè reaccionem? Tracta temes d’actualitat penosa i 
rabiosa que provocaran al lector reaccions molt vives. No sa-
bem el nom del protagonista, però no cal, coneixem els seus 
sentiments esfereïdors i els seus pensaments grisosos. Amb la 
mateixa intensitat en la que s’endinsa la novel·la, us en faig la 
recomanació.

autora: Juanjo García
editorial: Bromera

FOC VERD

Després d’un fet desafortunat, el ja conegut pels lectors, ins-
pector Marc Sergiot ( és la seva 8ena aventura) decideix marxar 
unes setmanes per gaudir d’unes vacances, més que necessà-
ries. Es desplaça a una petita aldea propera a A Coruña. Allí es 
trobarà amb un parell de fets, un de passat i un de present, que 
el conduiran irremeiablement a una altra de les seves “aventu-
res”. La descripció especialment delicada que De Manuel fa 
dels paisatges gallecs, em sembla un regal molt generós de 
l’autor. Aquest romanticisme contrasta brutalment amb la tra-
ma negra que s’hi desenvolupa. Això provoca en el lector, una 
sensació molt i molt especial. Res més, us la llegiu i entendreu 
de què parlo... encara tinc la pell de gallina... 

autora: Jordi de Manuel
editorial: Alreves crims.cat

DESMUNTANT LA SOCIETAT 
CIVIL CATALANA

En Jordi Borràs és periodista i fotògraf membre del 
Grup de Periodistes Ramon Barnils. Amb aquest 
Desmuntant la societat civil catalana, ens presenta 
una impecable publicació d’investigació periodística 
on exposa i demostra quins són els antecedents de 
l’anomenada Societat Civil Catalana. Una d’aquelles 
lectures que et fan “pujar l’escalfor a les galtes” quan 
vas descobrint quan, com i qui està al darrera de So-
cietat Civil Catalana. Un llibre que hauríem de llegir 
TOTHOM només per la valentia que en Jordi ha de-
mostrat a l’hora d’escriure’l. És un d’aquells llibres 
que “algú ho havia de dir”. 

autora: Jordi Borràs
editorial: Edicions Saldonar

LA CONFESSIÓ 
DE LA LLEONA

Els llibres d’Edicions del Periscopi, sempre són originals. 
Ho són en els títols, el format i el contingut. Mai saps que 
és el que llegiràs fins que no t’has ben endinsat en la lec-
tura. Això també passa amb La confessió de la lleona on 
les creences ancestrals de l’enigmàtic poble de Kulumani 
(Moçambic), perillen per culpa d’una lleona. Un caçador, 
serà l’encarregat d’atrapar-la. Es tracta més d’un viatge 
espiritual que no pas geogràfic. Un viatge per un món, 
on les persones son les més estranyes. Una novel.la apas-
sionant, inquietant i absolutament atractiva que et trans-
porta a un lloc on el cos i l’ànima gairebé es confonen... 

autora:Mia Couto
editorial:Edicions del

Periscopi
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LA MÀQUINA 
D’ESCRIURE

6-7
anys

autor: Tom Mc Laughlin

editorial: Coco Books
En Pol ha trobat una màquina que fa lletres. Aviat descobrirà que 
amb les lletres pot crear imatges, i que de les imatges en surten his-
tòries... És una màquina màgica per a crear contes! Què passa quan 
la màquina s’espatlla? Acompanya el Pol a la troballa de la seva 
pròpia imaginació amb aquest conte absolutament captivador. 

QUI NO SAP RIURE 
NO SAP VIURE

8
anys

autor: Andreu Galan 
editorial: Andana 
Atenció a aquest recull de poemes creats 
especialment pensant en els nens i nenes. 
L’autor transforma diferents aspectes de la 
vida diària, en poemes absolutament di-
vertits. Un toc de poesia amb humor que 
provocarà la rialla dels lectors i els endin-
sarà en el meravellós món de la poesia... 

UNA AVENTURA 
ESPACIAL 

10
anys

autor: Jordi Ortiz

editorial: Edicions del Pirata
La Terra està contaminada, hi ha escombraries per 
tot arreu... Costa respirar l’aire ple de fum. Ha arri-
bat l’hora de dir prou i trobar una solució al problema.
Els protagonistes de la història (un professor, una capitana i uns 
quants adolescents) s’enlairen a bord de la seva nau Papallo-
na, a la recerca d’un nou planeta on els humans puguin co-
mençar de bell nou. Si voleu saber com continua la història us 
convidem a compartir aquesta apassionant aventura espacial.

ELS TIKI TAKA
TORNEIG DE CARNAVAL

14
anys

autors: Joan Portell i Raimon Portell
editorial: Animallibres

Pels que els encanta el futbol però també llegir, 
ens arriba una nova aventura dels Tiki-Taka. És car-
naval i els nostres protagonistes han decidit jugar 
en el torneig de futbol set. Mentre, una colla de 
lladregots arriba al poble i, aprofitant l’avinentesa 
de les festes, roben una joia molt valuosa. Vols 
descobrir què fan la colla d’amics amants del fut-
bol? Una història divertida i corulla d’amistat.

CANTAMAPES

9
anys

autora: Wu Ming  il·lustracions: Paolo Domeniconi
traducció: Xavier Mínguez  editorial: Sembra Llibres
Un viatge on descobrirem països i personatges reals i també d’imaginaris, com ara, l’Illa 
de Plàstic o en Glaston, un capibara pelut. Contes extraordinaris que conviden al lec-
tor a reflexionar sobre el racisme, les guerres o la destrucció de la natura. Decorat amb 
unes il·lustracions encisadores, us convido al viatge més imaginatiu que mai haureu fet! 

il·lustracions: Xavier Salomó
traducció: Elena Martí i Segarra 

il·lustracions: Luis Demano 

il·lustracions: Quim Bou
il·lustracions: Danide
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Set hores per gaudir 
d’una nit inoblidable amb 

l’escriptora mallorquina
Roser Amills a Lleida

7 hores i
 GERARD

MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Són les quatre de la matinada i 
ens disposem a posar-nos dins 
del llit. La tènue llum que des-
prèn la petita làmpada situada 
damunt de la tauleta de nit tan 
sols em permet intuir les sinuo-
ses formes del seu cos. Ens allot-
gem a la suite de l’Hotel Real de 
Lleida, un hotel familiar, acolli-
dor, cèntric i amb espectaculars 
vistes al riu Segre. La nuesa de 
la Roser comença a ballar una 
delicada dansa amb els llençols 
abans de trobar la postura ade-
quada per travessar la porta dels 
somnis. La miro de lluny, enve-
jant la seva llibertat, el seu des-
vergonyiment. Jo faig el mateix, 
però substituint la roba de carrer 

per un pijama de Superman. 
Miro d’entrar al llit sense fregar 
la seva delicada pell, com si el 
seu cos fos kryptonita per a mi. 
“Ets feliç?”, li preguntava hores 
abans. “Clar, sóc lliure”, em res-
ponia. Quina enveja...

Passo a recollir l’escriptora ma-
llorquina Roser Amills per l’Hotel 
Real de Lleida cap a les deu de la 
nit. A recepció em diuen que en-
cara no ha arribat; la presentació 
a Lleida de la seva darrera novel-
la, La bachillera, s’haurà allargat 
més del previst. Mentrestant, un 
cotxe s’atura en doble fila i de 
dintre, amb un bot, surt la Roser, 
que creua l’avinguda de Madrid 
amb la temeritat que aporta 
l’adrenalita, en aquest cas, ima-
gino, a conseqüència de la pre-
sentació. Pugem a la seva habi-
tació, la suite de l’Hotel Real, des 
d’on contemplem la canalització 

del riu Segre i el barri de Cap-
pont. Ella, desinhibida des del 
primer minut, fuma. Jo, cohibit 
des del mateix minut, busco un 
tema de conversa.
GERARD MARTÍNEZ

Comencem parlant de La Bac-
hillera. Qui és la seva protago-
nista?
ROSER AMILLS

La Leonor, una jove del segle 
XIX, valenta i una gran lectora. 
En definitiva, una dona lliure del 
1800, una època dura i fosca on 
les dones podien arribar a ser 
cremades a la foguera.
G. M.

I quines possibilitats té la nos-
tra bachillera d’acabar a la fo-
guera?
R. A.

Tingues en compte que en 
aquella època una dona que lle-
gia llibres estava molt mal vista, 
es donava per fet que es posava 

on no la demanaven i se la titlla-
va sarcàsticament de bachillera 
perquè sonava millor que puta.
G. M.

La història està basada en fets 
reals?
R. A.

Sí, vivia a Mallorca i no era un 
personatge especialment esti-
mat, sobretot pels seus intents 
de treure la llana del clatell a les 
nenes i ajudar-les a pensar pel 
seu compte.
G. M.

Però fets com aquests encara 
tenen lloc avui dia en determi-
nades localitats... Per exem-
ple, creus que en una societat 
tan retrògrada com la lleidata-
na estaries ben vista?
R. A.

Segurament voldrien cre-
mar-me... (riu)
Sopem al Romeu, un d’aquells 
restaurants amb encant tant dins 

com fora del plat. Al bell mig del 
carrer Cavallers, en ple Centre 
Històric de la ciutat, la Mayte 
i el Miquel Àngel, propietaris 
del Romeu, ens reben amb un 
somriure d’orella a orella, només 
comparable amb el de la ma-
teixa Roser. La Mayte exerceix 
de guia i ens mostra els racons 
més recòndits d’un local que és 
història viva de Lleida. Quan la 
Roser s’assabenta que al costat 
del restaurant hi ha les restes 
del call jueu de Lleida, l’emoció 
s’afegeix a la felicitat.
G. M.

Sempre que en tens l’oportu-
nitat t’agrada reivindicar els 
teus orígens criptojueus. Re-
sulta curiós, perquè n’hi ha una 
gran majoria que els intenten 
amagar...
R. A.

Al contrari, en el meu cas fins i 
tot he demanat a la Viquipèdia 

http://www.7accents.cat
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el camí de 
la felicitat
que inclogui a la meva biografia 
que sóc xueta.
G. M.

Xueta?
R. A.

Els xuetes som naturals de Ma-
llorca i descendents d’una part 
dels jueus mallorquins conver-
sos al cristianisme i afectats per 
les condemnes inquisitorials 
per criptojudaisme en el darrer 
quart del segle XVII. Els xuetes 
hem estat històricament estig-
matitzats i segregats, fins al punt 
que la meva família, per exem-
ple, ho ha amagat durant tota 
la vida. Jo, en canvi, me’n sento 
orgullosa. Són els meus orígens i 
negar-los és negar-me a mi ma-
teixa.
La Roser no triga massa a ai-
xecar-se de la taula i dirigir-se 

al bany. Més de cinc minuts a 
l’interior, en el cas de la Roser, 
només pot significar que està 
posant en pràctica una de les se-
ves activitats habituals a la xarxa: 
fotografiar-se seminua en un la-
vabo públic i publicar la imatge a 
les xarxes socials sota l’etiqueta 
#amillspublicwc. Touché! Entro 
a Instagram i allí està ella, ense-
nyant els sostenidors al bany del 
Romeu. Se m’escampa un som-
riure. A mi i, també, al Miquel 
Àngel, la parella de la Mayte, 
que duu el mòbil a la mà.
G. M.

D’on sorgeix aquesta dèria 
d’exhibir-te físicament a Inter-
net?
R. A.

D’adolescent em vaig haver de 
sentir que tenia el cul punxegut, 

la qual cosa va afectar-me fins al 
punt que detestava el meu cos. 
Però després d’escriure el po-
emari Morbo li vaig enviar una 
foto del meu cul a l’editor per-
què fos la portada del llibre. Va 
ser una manera de superar les 
meves pors i d’adonar-me que 
no tenia cap mena d’importàn-
cia ensenyar el cul.
G. M.

I a partir d’aquí...
R. A.

A partir d’aquí es va convertir en 
una reivindicació cap a les dones 
gamberes per saltar-nos les nor-
mes i demostrar que som lliures. 
Per mi, és el mateix despullar-me 
ensenyant el cul que fer-ho escri-
vint una història personal meva.
G. M.

I creus que fer això t’ha donat 
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més que no pas t’ha tret com 
com a escriptora?
R. A.

Hi va haver una època en què 
vaig arribar a dubtar-ho. Ara bé, 
des de fa dos anys, sobretot grà-
cies a amics molt importants per 
a mi, he vist que mostrant-me tal 
com sóc m’he guanyat la simpa-
tia de la gent. I d’aquesta mane-
ra jo sóc feliç.
G. M.

La veritat és que se’t veu tan 
feliç... Ho ets molt, oi?
R. A.

Tu què fas: respires o respires 
molt? Doncs jo sóc feliç, així de 
simple.
El sopar, a l’alçada de la com-
panyia, es converteix en una 
conversa a quadre bandes entre 
la Mayte, el Miquel Àngel, la Ro-
ser i jo. Ambdós s’han enamo-
rat d’aquesta xueta mallorquina 
amb la mateixa facilitat que jo. 
Perquè traspua llibertat per ca-
dascun dels porus de la seva 
pell. Tanmateix, desconec si ella 
s’ha enamorat mai...
R. A.

L’amor és una afinitat temporal, 
que canvia, i ho ha de fer, per-
què l’amor està viu i tot allò que 
està viu canvia.
G. M.

Però tu tens dos fills, entenc 
quan vas decidir tenir-los esta-
ves enamorada de l’altra per-

sona...
R. A.

Tenia 19 anys, estudiava a Bella-
terra i volia ser mare. Aquell Cap 
d’Any, el de 1994, vaig passar-lo 
amb uns amics a Lleida. I alesho-
res i aquí vaig engendrar el meu 
primer fill.
G. M.

Sense amor?
R. A.

Al contrari, vam fer molt l’amor! 
(riu)
La tornada a l’hotel no resulta 
gens fàcil. La pendent del car-
rer Cavallers,  els tacons de les 
sabates que calça la Roser i les 
dues copes de més semblen es-
culls insalvables per a les úniques  
figures que desentonen amb el 
quietisme del Centre Històric. 
Ja a l’Hotel Real, dues joves que 
s’hi allotgen xiuxiuegen el nom 
del periodista i també escriptor 
Víctor Amela en veure-la. Abans 
que ella emprengui el camí cap 
a un somni en què centenars 
de dones nues ensenyen els 
seus harmoniosos cossos en els 
banys públics més higiènics del 
món i que jo agafi embranzida 
per volar cap a un núvol de som-
nis en què sóc Superman i salvo 
les mateixes dones nues que 
ensenyen els seus harmoniosos 
cossos en els banys públics més 
higiènics del món les canonades 
dels quals han rebentat, m’atre-

veixo a plantejar-li una qüestió 
que em ronda pel cap des del 
començament de la trobada.
G. M.

No et fot que molts et cone-
guin com la parella del Víctor 
Amela quan portes més anys 
que ell escrivint?
R. A.

Sí, molt.
Tant donar-hi voltes perquè final-
ment m’acabi etzibant una res-
posta tan natural i honesta com 
ella mateixa. Tot ho hauríem de 
fer així de fàcil...

L’Anna Costa, de Cromm Perru-
queria, pentina i maquilla la Ro-
ser abans de la sessió de fotos 
a càrrec del Dani Martínez per 
a la portada del setmanari. Es 
fan amigues de seguida, s’inter-
canvien els números de telèfon i 
queden de veure’s a Barcelona, 
on una va néixer i l’altra resideix 
actualment. Amb un vestit curt 
i negre i un cinturó rosa, la Ro-
ser, de camí a l’estació, centra 
l’atenció dels vianants al seu pas. 
Molts la miren malament, sobre-
tot les dones, que la guaiten de 
dalt a baix amb aquell menys-
preu tan lleidatà envers tot allò 
que surt de la monòtona norma-
litat. “Ets feliç?”, li preguntava 
hores abans. “Clar, sóc lliure”, 
em responia. Quina enveja que 
li tenen...
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 S’alliberen dones obligades 
a prostituir-se a la Seu d’Urgell
18·04

SOCIETAT

Lleida recompta les 
persones sense llar 

 ACN
 LLEIDA

L’Ajuntament de Lleida va 
du a terme la nit de dimecres 
un recompte del nombre de 
persones sense llar que hi ha 
a la capital del Segrià en una 
acció que ha estat possible 
gràcies a la col·laboració de 
190 voluntaris. L’objectiu era 
conèixer quantes persones a 
la ciutat dormen en una nit al 
carrer o es troben allotjades 
en serveis d’acollida i saber 
el seu perfil o les seves ne-
cessitats per poder planificar 
les polítiques socials munici-
pals adreçades a aquests 
col·lectius, atenent el nom-
bre i el perfil de persones 
afectades. A més, la iniciati-
va també vol sensibilitzar la 
ciutadania de la situació de 
les persones sense llar. L’ac-
ció s’emmarca en el projecte 
#HomelessMeetUpVLC amb 
altres ciutats europees que 
formen part de la campanya 
The European End Street 
Homelessness, que pretén 
acabar amb el fenomen del 
“sensellarisme”.
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L’operació contra el tràfic de persones ha permès alliberar 
29 dones xineses i 29 persones han estat detingudes

 REDACCIÓ
 LA SEU D’URGELL

www.7accents.cat

29 dones de nacionalitat xi-
nesa han estat alliberades i 
29 persones més han estat 
detingudes en una opera-
ció estatal contra el tràfic 
de persones. L’acció policial 
ha estat encapçalada per la 
Guàrdia Civil però ha comp-
tat amb la col·laboració de 
la policia xinesa, la francesa 
i l’andorrana. També s’han 
fet 22 escorcolls, alguns 
dels quals a Catalunya. A  la 
Seu d’Urgell s’ha alliberat 
un nombre indeterminat de 
persones que residien en 
aquest municipi però que 
eren obligades a prostitu-
ir-se a Andorra.
L’operació s’ha dut a terme 
a les províncies de Madrid, 
Sòria, Lleida, Girona, Valèn-
cia, Saragossa i Toledo. La 
Guàrdia Civil indica que l’ac-
ció ha permès desarticular 
una organització cri-
minal dedicada al 
tràfic d’éssers 
humans amb 
f i n a l i t a t s 
d’explota-
ció sexual.
En total 
s’han de-
tingut 29 
persones i 
s’han practi-
cat 22 registres 

domiciliaris, 10 dels 
quals a Madrid -2 

a locals d’oci-, 
4 a València, 
2 a Sòria, 
3 a Sara-
gossa, 1 a 
Girona, 1 
a Lleida i 1 
a Toledo. A 

banda, s’han 
alliberat 29 

dones de nacio-

Agents de la Guàrdia Civil custodien una persona detinguda en el marc 
d’una operació contra el tràfic de persones. Foto: Guàrdia Civil

nalitat xinesa a diversos pisos 
de la xarxa. La Guàrdia Civil 
explica que l’organització les 
explotava sexualment.
La investigació va començar 
fa un any quan es va detectar 
dues dones de nacionalitat 
xinesa que presumptament 
exercien la prostitució contra 
la seva voluntat en un local 
de la localitat soriana d’Adra-
das.
A partir d’aquí es va desco-

brir una xarxa de tràfic de 
dones provinents de la Xina 
que eren obligades a exer-
cir la prostitució a l’Estat, 
de vegades fent escala en 
altres països durant el viat-
ge des de la Xina, on també 
se les forçava a prostituir-se. 
La Guàrdia Civil ha explicat 
que, per aconseguir que es 
prostituïssin, les dones eren 
obligades a ingerir drogues i 
medicaments.

CIUTADANS

Ciutadans Lleida aconsegueix un compromís amb 
el PSC per garantir el pagament a proveïdors

 REDACCIÓ
 LLEIDA

“Gràcies a Ciutadans, els 
proveïdors de la Paeria amb 
factures impagades cobraran 
a temps”. Així ho ha manifes-
tat la portaveu de Ciutadans 
a l’Ajuntament de Lleida, 
Ángeles Ribes. En una roda 
de premsa celebrada avui, 
Ribes ha explicat que amb 

aquest acord signat entre C’s 
i PSC “l’equip de govern s’ha 
compromès a que no hi hagi 
més expedients de reconei-
xement de crèdit, a que hi 
hagi un control mensual efi-
caç i a que les partides so-
cials no es vegin afectades”.
Ángeles Ribes ha assenyalat 
que “hi ha més de 700 fac-
tures pendents que ascen-
deixen a 1’6 milions d’eu-

ros” i ha advertit que “les 
empreses necessiten cobrar 
perquè ja han complert 
amb la seva obligacions le-
gals, fiscals, tributàries”. 
En aquest sentit, Ribes ha 
lamentat que “la mala ges-
tió de l’equip de govern ha 
provocat aquesta situació” 
i ha assegurat que per Ciu-
tadans “la prioritat és ser 
una oposició responsable”.

SOCIETAT

Lleida recorda Abel Martínez, el 
mestre assassinat per un alumne

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La consellera d’Ensenyament, 
Meritxell Ruiz, ha explicat 
aquest dimecres que des del 
departament s’està treballant 
en un protocol “per protegir 
la seguretat de tots els do-
cents”, tot i que no n’ha volgut 
avançar més detalls. Així ho 
ha dit abans de participar en 

l’acte que ha acollit aquesta 
tarda la Universitat de Lleida 
(UdL) en memòria del profes-
sor Abel Martínez, assassinat 
per un alumne a l’Institut Joan 
Fuster de Barcelona.
Ruiz ha manifestat que aquest 
acte “era necessari” perquè 
“segueix en la ment de tot 
el món docent el lamentable 
episodi que va passar ara fa 
un any”. 
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L’acció ha 
permès 

desactivar una 
banda 

criminal
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Imatge dels elements reflectants instal·lats a l’AP-2 per millorar la seguretat 
dels conductors en cas de boira. Foto: ACN

7accents.cat
www.

ECONOMIA

Trànsit i Abertis implementen 
mesures per a la millora de la 
seguretat a l’AP-2 davant la boira

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El protocol acordat entre els 
Mossos d’Esquadra, el Ser-
vei Català del Trànsit (SCT) 
i Abertis que preveu el tan-
cament de l’AP-2 entre les 
Borges Blanques i Soses en 
cas de boira molt intensa i 
el desviament dels vehicles 
per l’N-240 es mantindrà 
però s’aplicarà només “en 
aquelles ocasions en què no 
hi hagi més remei que fer-
ho”. Així ho ha manifestat la 
directora de l’SCT, Eugènia 
Domènech, tot deixant clar 
que es tracta d’una mesura 
“provisional” fins que no es 
millori l’N-240, com recla-

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana

21·04
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men els alcaldes. Tot i això, 
Domènech ha explicat que 
per millorar la seguretat a 
l’AP-2 s’ha augmentat la 
senyalització al tram on es 
dóna amb més intensitat el 
fenomen de la boira i s’han 
instal·lat elements reflec-
tants cada 8 metres. També 
ha anunciat la reubicació del 
radar que hi ha a l’AP-2 al 
terme de les Borges i l’ad-
quisició de dos nous visibi-
limetres -que se sumaran a 
l’existent- per poder detec-
tar i actuar amb major cele-
ritat en cas de boira intensa.
Després de reunir-se al Con-
sell Comarcal de les Garri-
gues amb alcaldes de la zona 
i representants dels Mossos 
d’Esquadra, la directora de 
l’SCT ha explicat que es man-

tindrà el protocol que pre-
veu el tall del trànsit a l’AP-2, 
en el tram entre les Borges 
Blanques i Soses, i el desvi-
ament dels vehicles per l’N-
240 en cas que la visibilitat a 
l’autopista sigui inferior a 75 
metres. La reunió s’ha cele-
brat arran de les crítiques ex-
pressades pels alcaldes dels 
municipis que integren la 
plataforma Prou morts a l’N-
240 en relació amb aquest 
protocol acordat entre els 
Mossos, l’SCT i Abertis.
Domènech ha afirmat que 
el desviament dels vehicles 
de l’AP-2 per l’N-240 en cas 
de boira molt intensa és una 
mesura “provisional” a l’es-
pera de millores a l’N-240, 
tal com segueixen recla-
mant els alcaldes a Foment. 

CULTURA

Les novetats eròtiques, 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Com cada any, editorials i lli-
breries es preparen per Sant 
Jordi. Només la lleidatana 
Pagès editors ha publicat 
més de 50 títols coincidint 
amb la festa del llibre. D’en-
tre les seves novetats d’au-
tors lleidatans, destaquen 
Pacte de silenci, un thriller 
rural escrit per Llorenç Cap-
devila, un dels escriptors de 
capçalera de la literatura 
catalana actual, o el provo-
cador Amb X de sexe, un 
llibre de relats eròtics signat 
per Marta Alòs i David Marín 
que en menys d’un mes 
ha arribat a la sego-
na edició. També 
destaca el de-
but literari de 
l’escriptora 
M a r i a l b a 
Revés, que 
ha entrat 
amb força 
dins del pa-
norama litera-
ri català amb Em 
tallaré les trenes 
o el segon llibre de la 
col·lecció la Gramalla Lleida, 
fonts i escultures, de la pe-
riodista Roser Banyeres i el 
fotògraf Leonard Delshams. 
D’entre les propostes llei-
datanes també destaca Els 
vins de Costers del Segre, un 
llibre coral que documenta 
l’estat d’aquesta Denomina-
ció d’Origen (DO) l’any 2015.
La periodista Roser Banyeres 
i el fotògraf Leonard Dels-
hams han treballat junts en 
Lleida, fonts i escultures, el 
segon llibre de la col·lecció 

divulgativa la Gramalla. Han 
necessitat més de quatre me-
sos per crear aquest volum 
de gairebé 200 pàgines que 
recull 139 elements escultò-
rics urbans, dels quals més de 
vuitanta són escultures a l’ai-
re lliure, una trentena fonts 
i unes vint plaques i murals.
Pacte de silenci és la tretzena 
novel·la de Llorenç Capde-
vila. Aquesta última és una 
novel·la ambientada en un 
poble que es diu Vilanova del 
Tossal, un poble fictici que té 
un referent molt clar, el po-
ble de l’escriptor, Alpicat, i 
que li permet totes les llicèn-
cies literàries que li interessa.  
Fa uns anys, concretament 
el 1997, Marta Alós va pu-

blicar amb Francesc 
Pané un llibre 

de relats erò-
tics, La mà 

al melic. 
El 2015 
s’ha unit 
amb Da-
vid Ma-
rín per 

e s c r i u -
re Amb 

X de sexe, 
catorze relats 

eròtics amb un eix 
en comú: la sensualitat. Es 
vol jugar així amb el lector 
perquè pensi, després de 
cada relat, si creu que l’ha 
escrit un home o una dona .
Els vins de Costers del Se-
gre ha comptat amb la col-
laboració de diversos autors: 
escriptors, fotògraf i enòlegs. 
Marialba Revés, defineix 
Em tallaré les trenes “és 
una història d’una noia que 
surt del seu poble de mun-
tanya durant la postguerra i 
baixa a Lleida a contracor”.

18·04

entre les propostes per a un 
Sant Jordi amb accent lleidatà

Només Pagès
ha publicat 

més de
cinquanta 

títols
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 Suspès el Bordeta-Balaguer    
aleví per culpa dels insults
21·04
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És el primer partit que se suspèn a la demarcació de 
Lleida per aquest motiu

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

El partit de futbol base que 
va enfrontar el passat cap de 
setmana el Bordeta i el Bala-
guer ha estat el primer que 
s’ha suspès en el territori llei-
datà arran de la campanya 
“Zero insults a la grada”. La 
iniciativa, posada en marxa 
per la Federació Catalana 
de Futbol a mitjans del mes 
de febrer, permet als àrbi-
tres aturar els encontres i 
fins i tot suspendre’ls en cas 
d’insults i faltes de respecte.
La suspensió del matx entre 
el Bordeta i el Balaguer, cor-
responent al grup 22 de la Se-
gona Territorial alevina, es va 
produir en el minut 45, a la fi-
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nalització del tercer quart (els 
partits en aquesta categoria 
consten de quatre períodes 

de quinze minuts cadascun). 
En aquell moment el conjunt 
balaguerí, primer classificat 

Cartell promocional de la 
campanya Zero insults a la 
grada. Foto: FCF

de la lliga, guanyava per un 
clar 1-8. El motiu de la sus-
pensió, segons l’acta arbitral, 
van ser els insults i amenaces 
que alguns pares del Balaguer 
van dedicar al col·legiat, així 
com menyspreus envers els 
jugadors del Bordeta, nens 
d’onze i dotze anys. “Us me-
reixeu que us fem més gols, 
dolents”, els van dir. Anterior-
ment a la suspensió definitiva, 
l’àrbitre, Jordi Sitjà, ja havia 
aturat l’encontre en dues oca-
sions. La primera interrupció 
va tenir lloc als vint minuts 
de joc, després de l’expulsió 

de l’entrenador del Balaguer, 
Jordi Tarrés, per protestar 
reiteradament una falta i no 
abandonar el recinte. La se-
gona, just després de l’últim 
gol dels visitants, per les ja 
esmentades desqualificacions 
d’alguns pares del Balaguer. 
El subcomitè de competició 
de la Federació Catalana ha 
sancionat el tècnic del Ba-
laguer amb dos partits de 
suspensió. A més, ha obert 
dos expedients, un pels in-
cidents de públic i un altre 
per les irregularitats que 
ambdós clubs asseguren que 
va cometre el col·legiat. I és 
que, abans de la suspensió, 
va desatendre l’encontre en 
dirigir-se al bar del Bordeta 
per tal de fer fora del recin-
te l’entrenador balaguerí.

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

http://www.7accents.cat
https://www.youtube.com/watch?v=2_SZhUB_Mh4&feature=youtu.be
http://www.opticabalafia.com/
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Joan Rosinach Bonet directorentre ( )
Riure per no plorar
En Jan va néixer a terres llei-
datanes. Avui, per raons pro-
fessionals, té un peu i mig a la 
ciutat més gran del seu petit 
país i (una) part del seu cor 
batega al ritme d’aquella no-
ieta que va conèixer també 
per allà a Barcelona. El Jan 
s’ha fet un fart d’explicar als 
seus pares que ella no és bar-
celonina, però per a ells qual-
sevol poble situat a menys 
de trenta quilòmetres de la 
metròpoli ja és Barcelona. Ha 
decidit donar-se per vençut 
en aquest tema i guardar les 
forces per competir en altres 
combats que, a priori, es (pre)
veuen més complicats. En el 
fons, entén que quan ells te-
nien la seva edat i havien de 
viatjar a la ciutat comtal, re-
servaven un dia per anar. I un 
altre per tornar. Ara ell amb 
un parell d’hores fa. Va i tor-
na. Les distàncies s’han escur-

çat i la proximitat i la llunyania 
s’han transformat (únicament) 
en una qüestió de forma que 
no té res a veure amb el fons.
Jo sóc el més lleidatà a Bar-
celona i el més barceloní a 
Lleida, em repeteix sovint el 
Jan quan m’invita a un vermut 
pel (seu) barri de Sant Antoni. 
O quan algun cap de setma-
na s’atreveix a baixar o pujar 
–no ens ficarem mai d’acord 
en si Lleida està per sobre o 
per sota de Barcelona- a veu-
re els seus pares i germans i, 
de pas, consumir les darreres 
hores del dissabte a la barra 
d’algun bar dels Vins amb la 
meva companyia. Reconec 
que la frase em va fer (certa) 
gràcia en escoltar-la el pri-
mer dia i amb el temps m’he 
adonat que és un clar reflex 
de la seva manera d’entendre 
la vida. En Jan se sent a gust 
jugant en camp contrari i, al 

mateix temps, li apassiona 
sentir la pressió del foraster 
quan arriba a casa seva. És 
capaç de (con)viure per sobre 
d’un pont i anar d’un costat 
a l’altre de la riba que uneix 
aquestes dues ciutats amb 
una naturalitat admirable. 
Davant dels sogres, defen-
sa la terra (ferma) exagerant 
aquelles es a final de paraula 
només a l’abast de la nostra 
occidental pronúncia. Aquí, 
és capaç de dir-li maca a la 
posta de sol quan aquesta 
s’amaga temorosa darrere de 
la Seu Vella. Només per fer-
nos parlar. I riure. Així és el 
Jan. Amant de la boira al cos-
tat del mar i de les onades a 
la vora del riu. Sense exage-
rar.
Fa (molt) temps havíem estat 
capaços d’acabar la nit quan 
començava el dia. Ara mateix 
ens fem molt nostre allò de la 

retirada a temps. I de la victò-
ria. També hi fa que les priori-
tats (nocturnes) han canviat i 
potser per això podem tornar 
cap a casa acabant de tancar 
aquells serrells pendents de 
la nostra conversa entre co-
pes. En Jan corre a apujar-se 
el coll de la caçadora mentre 
la sorollosa cremallera trenca 
el silenci d’uns carrers desèr-
tics a aquestes alçades de la 
matinada. (Som)ric en veure’l 
arrupit quan la primavera fa 
dies que ha entrat per la por-
ta de Ponent. L’escena del 
Jan, però, em recorda que 
tornarà l’hivern. A Lleida. A 
Barcelona. Als pobles que es-
tan a menys de trenta quilò-
metres de la gran ciutat i als 
que es troben a més, també. 
I llavors, hi haurà qui seguirà 
patint fred a la seva pròpia 
llar. Segueixo rient. Per no fi-
car-me a plorar.

A la recerca dels somriures perduts
Com una heroïna del 
segle XXI, com una 
arqueòloga dels som-
riures que enrojolaria 
el mateix Indiana Jo-
nes, l’escriptora Roser 
Amills pren les regnes 
de la seva vida, un cavall 
desbocat que trota abri-
vadament sense que nin-
gú no gosi posar-hi fre. 
Ni tan sols ella, una ànima 
lliure amb ànim d’alliberar 
la resta d’ànimes, esclaves 
de si mateixes. I justament 
aquest va ser el regal que 
em va concedir, el som-
ni d’una nit de primavera 
que es perllongarà, mínim, 
fins a l’estiu, perquè el seu 
pas per la meva vida es-
devindrà inesborrable. El 
do de la llibertat, allò més 
preuat per a l’ésser humà 
i de la qual ella n’és pos-

Gerard Martínez
L’accent

setmanari 7accents. Per la 
seva condició d’escripto-
ra de novel·les eròtiques 
i per la seva tipologia de 
persona, tant morbosa 
com provocativa, el plus 
de nocturnitat deixava de 
ser un complement salari-
al per convertir-se en un 
anhel professional. I no hi 
va haver lloc per a la de-
cepció: la Roser no reia, 
esclafia a riure; no parla-
va, vessava paraules pels 
quatre costats, i no juga-
va, ella era el joc, la case-
lla de sortida i d’arribada, 
el premi... L’autora de La 
bachillera no deixaria indi-
ferent a ningú encara que 
ho pretengués. Lliure i alli-
berada, desinhibida, pro-
miscua, oberta i sincera, 
l’escriptora mallorquina 
no podria viure en una so-

cietat tan retrògrada com, 
per exemple, la lleidatana, 
que l’acabaria cremant en 
una foguera al bell mig 
de la plaça Sant Joan, tal-
ment com una bruixa a 
l’edat mitjana. I és que la 
llibertat incomoda els que 
l’han confós amb l’esclavi-
tud, de la mateixa manera 
que la felicitat aterreix els 
que l’han interpretat com 
a sinònim de conformisme. 
“No puc ser infeliç, per-
què sóc lliure, i només la 
llibertat ens conduirà fins 
a la felicitat”, m’alliçona 
abans d’acomiadar-se des 
de dins del llit i després 
de desvestir-se del tot per 
anar a dormir. Jo he re-
cuperat el somriure i ella 
m’ha obsequiat amb el seu 
millor somriure. També 
amb el de la cara.

 La llibertat 
incomoda als que 
l’han confós amb 
l’esclavitud

seïdora, em va mostrar el 
camí cap a un nou horitzó 
on, per fi, albirava la fe-
licitat. Aleshores, just en 
aquell precís instant, vaig 
tornar a somriure.
La nit del divendres al dis-
sabte de la setmana passa-
da vaig tenir l’oportunitat 
d’entrevistar la sensual i, 
alhora, sexual mallorqui-
na durant set hores per a 
la secció més popular del 
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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.

Cicatrices
Tener cicatrices no está 
mal. Hay a quien no le 
gusta pero a mí, que 
tengo una en la bar-
billa, otra en la frente 
y algunas más en las 
manos, no me molesta. 
La del mentón me la hice 
de pequeño con el pico de 
una mesa, es como una y 
griega invertida y está a la 
izquierda del hoyo a lo Kirk 
Douglas que me regaló mi 
padre y le he regalado yo 
también a Luis Ángel pe-
queño. Me tuvieron que 
poner puntos, igual que en 
la de la frente. Ésa la tengo 
a la derecha, donde nace 
el pelo y es de cuando me 
pilló hace casi 20 años un 
coche en un paso de cebra 
por cruzar sin mirar. En eso, 
en cicatrices, llevo pensan-
do casi toda la semana y la 
culpa la tienen dos tipos 
que se llaman Joan Ramon 
Segura y Ferran Solsona, 
a los que entrevisté la se-
mana pasada para hacer un 
reportaje. Me pasa cuando 
me afeito y me veo la de la 
barbilla, me sucede cuando 
me peino y me veo la de la 
frente y me ocurre cuando, 
al escribir, me veo las que 
tengo en los nudillos de 
la mano izquierda. Me las 
hice de crío, creo que con 
12 o 13 años, cuando bajé 
en bici por una cuesta ec-
hando una carrera con otro 
niño y acabé chocándome 
contra un muro. Gané, sí, 
pero en la pared me dejé 
un poco de piel y carne y 
volví a casa llorando. Segu-
ro, porque tú también de-
bías ir en bici de pequeño, 
que tienes alguna parecida. 
En los nudillos o en las ro-
dillas; todos tenemos. Mi 

L. Á. Pérez de la 
Pinta 
Pintan bastos

abuelo, por ejemplo, tenía 
dos –eran de pedradas– en 
la cabeza. Las tenía detrás, 
cerca de la nuca. Y me las 
enseñaba contándome 
como se las hizo. Me las 
enseñaba de la misma ma-
nera que, cuando íbamos 
por Barruelo de paseo, me 
enseñaba las marcas de ti-
ros que había en la fachada 
lateral de las Escuelas Na-
cionales –hoy son un hotel 
y las marcas ya no están– o 
el solar en el que estuvo 
una carnicería sobre la que 
tiraron una bomba también 
cuando la guerra y mataron 
a la dependienta. Y a mí me 
gustaba saberlo todo eso: 
lo de las cicatrices suyas y 
lo de las que tenía o tiene 
mi pueblo.
Esas mismas cicatrices –
bueno, son otras, pero se 
parecen– están también 
aquí en Lleida y Joan Ra-
mon y Ferran, socios los 
dos del Centre Excursio-
nista de Lleida, las buscan 
y, como son serios y profe-
sionales, en lugar de cica-
trices hablan de vestigios, 

opinio@
7accents.cat

que suena mejor y es más 
correcto si de lo que hablas 
es de un sitio en lugar de 
una persona. Pero da igual, 
porque todo son marcas. 
Lo son las tuyas, lo son las 
mías, lo son las que tenía 
mi abuelo y lo son las que 
ellos buscan y catalogan 
por las calles de Lleida. Y 
el Ayuntamiento va a te-
ner que ayudarles, porque 
lograron que en el último 
Pleno municipal se aproba-
se una moción que insta al 
consistorio precisamente a 
eso: a catalogar esos vesti-
gios y dignificarlos.
De momento, según me 
contaron, han encontrado 
46 y las hay de muchos ti-
pos. Unas son marcas de 
bombazos y otras, marcas 
de tiros en paredes. Hay, 
también, restos de trinche-
ras, nidos de ametrallado-
ras y hasta alguna pintada 
que otra. Son, como ellos 
dicen, vestigios. Y cuen-
tan cosas. Nos cuentan co-
sas que duelen pero que, 
aunque miremos para otro 
lado, son verdad y explican 

quienes somos todos y por 
qué estamos aquí. Son ci-
catrices y, como todas las 
cicatrices, provocan reacci-
ones que pueden ir desde 
el orgullo o la curiosidad 
al miedo y la vergüenza, 
pero no dejan indiferente. 
Según ellos, lo que hacen 
sirve y y un servidor cree 
que también. “Hay gente 
que piensa que estamos 
con esto porque somos mi-
litaristas o algo y no, lo que 
nos interesa es la historia; 
es contar qué ocurrió aquí 
y mostrarlo con evidencias. 
Con evidencias que son el 
mejor antídoto para que no 
vuelva a ocurrir lo que pasó 
aquí”, me dijeron. Y sí, ti-
enen razón. Lo que ocurrió 
aquí fue la batalla de Llei-
da, que enfrentó en la pri-
mavera de 1938 a 20.000 
tipos a tiro limpio por las 
calles en las que nosotros 
paseamos, estamos, vamos 
y venimos.  De eso, de que 
tienen razón, me di cuenta 
cuando, volviendo a casa 
después de la entrevista, 
me vi en el retrovisor interi-

or del coche la cicatriz de la 
frente y pensé en lo tonto 
que fui por cruzar sin mirar 
aquel paso de cebra y lo 
volví a pensar cuando pasé 
por delante del Arc de Pont 
y me fijé en las marcas de 
tiros que se ven en la fac-
hada y que nadie decidió 
borrar cuando hicieron la 
restauración. Las ciudades, 
como las personas, tienen 
también cicatrices y las ci-
catrices cuantan cosas que, 
siempre, merece la pena 
saber aunque duela; por 
eso no hay que borrarlas. 
Y es así porque borrar es 
mirar para otro lado y mi-
rar para otro lado no deja 
se ser otra manera de es-
conder la mierda debajo 
de la alfombra; si bien es 
cierto que una herida abi-
erta hace que a quien la 
ve le entren siempre ganas 
de buscar culpables, no lo 
es menos que una cicatriz 
cerrada hace siempre que 
busquemos otras cosas. Las 
causas, por ejemplo. Por 
eso me gustan. Sí, las cica-
trices.

http://www.deathandtaxesmag.com/231839/people-magazine-accidentally-killed-kirk-douglas/
http://www.deathandtaxesmag.com/231839/people-magazine-accidentally-killed-kirk-douglas/
http://excursionsdeljoanramon.blogspot.com.es/
http://excursionsdeljoanramon.blogspot.com.es/
http://www.7accents.cat/noticia/5528/ferides-que-es-tornen-cicatrius
http://barruelo.com/
http://www.booking.com/hotel/es/rural-el-valle-barruelo-de-santullan.es.html
http://www.paeria.es/pdf/mocions/2016/1abril/26-mocio-instant-a-la-Paeria-a-la-conservacio-i-difusio-dels-vestigis-de-la-guerra-civil.pdf
http://permezzo.blogspot.com.es/2011/04/la-batalla-de-lleida.html
http://permezzo.blogspot.com.es/2011/04/la-batalla-de-lleida.html
http://www.7accents.cat/noticia/5528/ferides-que-es-tornen-cicatrius#prettyPhoto[galeria1]/0/


DIVENDRES 22 d’ABRIL DE 201618

Quan deixem de viure el moment per 
calcular quants m’agrada, retweets o 
vistos a Snapchat tindrem l’endemà? 
Quan vam perdre la llibertat de di-
vertir-nos per por a ser la pròxima 
estrella ridícula a les xarxes socials? 
Era l’hora de dinar, una mica més tard 
potser. Feia un sol esplèndid aquell 
dia així que vaig decidir comprar-me 
un entrepà al bar del costat i baixar 
a menjar al riu. No era la primera ve-
gada que ho feia. M’agrada anar al 
riu. Sé que no és el més bonic del 
món, però allà s’hi respira una mica 
de serenitat, tampoc gaire. En aquell 
moment vaig pensar a fer una foto i 
publicar-la al meu Snapchat. No ho 
vaig fer, per sort. Alguna cosa em va 
passar pel cap, una veu interior em 
qüestionava la meva acció i vaig de-
cidir menjar-me l’entrepà i continuar 

en aquella presumpta serenitat.
Les xarxes socials són una revolu-
ció i no seré jo qui us ho reveli. Han 
permès escurçar les distàncies entre 
les persones. Ens han fet més soci-
als però no més sociables. També 
han canviat l’experiència de viatjar. 
Aquella, sempre associada a veure 
amb els nos-
tres ulls mo-
n u m e n t s , 
cultures i ciu-
tats, ha desa-
paregut. Ara 
molts turistes 
es limiten a veure la realitat a través 
de les pantalles dels smartphones. 
Immortalitzar el moment a través 
d’un gadget sembla més important 
que descobrir-lo per un mateix. I 
és que moltes persones viuen tan 

pendents de les xarxes socials que 
acaben perdent-se aquells moments 
únics en l’afany de fer una foto o 
d’explicar-s’ho als seus contactes. 
Hem acotat el cap i no per vergonya, 
sinó per endinsar-nos en les panta-
lles. Busquem la immortalitat dels 
moments. Busquem un record me-

morable, el millor de tots, i ho volem 
transmetre als nostres amics i co-
neguts. Necessitem explicar el que 
fem però ja no pel plaer de fer-ho, 
sinó per demostrar-ho. Sembla que 
necessitem obtenir la validació dels 

nostres amics. I quan ens descuidem, 
veiem a gent amb el dit preparat per 
captar el moment precís que el tor-
narà viral. És cert que una imatge val 
més que mil paraules, però llavors, 
quant val un record?
Això no és una pel·lícula. La vostra 
vida no és un film de ficció, d’amor 

o de terror. Ni tampoc sou els di-
rectors fotogràfics de la vostra exis-
tència. Així que aixequeu el cap 
de les pantalles perquè us esteu 
tornant bojos i heu limitat el vos-
tre cervell a veure i no a viure. 

Confeccionant-me Judit Gómez

Us esteu tornant bojos!

Marc Retamero
Temps mort

I ara què?
No hi va haver miracle. 
M’incloc entre els il·lusos 
que fins al final vam confiar 
en què es revertís la situ-
ació, però la realitat no 
és altra que l’Actel For-
ça Lleida s’ha guanyat 
ser equip de LEB Plata 
pels mèrits (o demèrits, 
més aviat) que enguany ha 
exhibit sobre el parquet. 
La derrota a la pista del 
Leyma Básquet Coruña, en 
la qual l’equip va acabar 
encaixant un centenar de 
punts, probablement en el 
partit més important de la 
seva història, va certificar 
un descens de categoria 
que no per esperat resul-
ta menys dolorós. Per aca-
bar-ho d’adobar, s’ha fina-
litzat la lliga en el fanalet 
vermell, una circumstància 
que dificulta encara més 
el futur. I és que les pos-
sibilitats de continuar a la 
LEB Or per la via adminis-
trativa, quelcom que més 
d’un aficionat ha donat 
per fet durant aquesta fu-
nesta temporada, semblen 
d’allò més complicades. I 
ara què?
El primer que ha de fer el 
club és reflexionar i ana-
litzar les causes que han 
provocat aquesta situació. 

tiva es plantegés continuar 
amb el projecte a la LEB 
Plata, però en paraules 
del propi president, Félix 
González, la idea, sempre 
i quan s’esgotin les opci-
ons de seguir a la segona 
divisió del bàsquet estatal, 
és militar a Plata cercant 
l’ascens esportiu a Or des 
del primer moment. No 
només es mantindria viu 
el club, sinó que ho faria 
preservant en la mesura 
del possible una estructu-
ra professional. Cal veure 
què succeiria, però, en el 
capítol d’ingressos, doncs 
tinc entès que la sucosa 
subvenció acordada amb 
les institucions en aquell 
famós conveni pluriennal 
que tants esforços va cos-
tar d’aconseguir estava 
subjecta a la participació 
de l’entitat en la LEB Or. 
És innegable que seria un 
dur revés, tant o més que 
el descens esportiu, per-
dre aquesta quantitat, una 
part importantíssima del 
pressupost, així com les 
aportacions dels diversos 
patrocinadors privats. I en 
el capítol purament espor-
tiu, cal veure què passaria 
amb els jugadors que te-
nen contracte com Sutina, 

Sevillano i Rubín de Celis. 
Per no parlar del propi en-
trenador, Joaquín Prado. I 
ara què?
És una autèntica llàstima 
haver arribat a aquesta si-
tuació en la temporada de 
major bonança econòmi-
ca de l’entitat en els seus 
quatre anys d’història. El 
cas és que, per A o per B, 
cada estiu ens toca viure 
llargs dies d’incertesa i pa-
timent. Anteriorment, per 
si el club podria quadrar 
els números i formalitzar 
la inscripció a LEB Or dins 
del termini establert. Ara, 
per si es produiran vacants 
o no que ens permetin 
continuar en una catego-
ria que, val a dir, no ens 
hem guanyat. I quan dic 
que no ens l’hem guanyat 
em refereixo òbviament al 
primer equip, tot i que no 
considero que hagi estat 
pas per manca d’esforç. I 
és que l’afició ha tornat a 
ser un any més excepcio-
nal i ha estat al costat de 
l’equip fins al darrer sospir, 
malgrat les poques alegri-
es que aquest els ha donat. 
Haver assolit només cinc 
triomfs en un Barris Nord 
que tradicionalment sem-
pre havia estat un fortí és 

un pobre bagatge que no 
ha impedit que les grades 
presentessin un bon aspec-
te en cada partit (amb mol-
tes invitacions, d’acord). I 
la directiva també ha fet 
bé la seva feina, dotant el 
Força Lleida d’una anhe-
lada estabilitat que, mal-
auradament, no s’ha vist 
reflectida sobre la pista. 
En passades campanyes no 
es podia planificar el futur 
esportiu amb antelació ja 
que el club no tenia garan-
tida la continuïtat. Ara que 
suposadament sí la té ga-
rantida, tampoc es pot fer 
perquè no se sap en qui-
na lliga militarà. El tècnic 
Joaquín Prado, en la seva 
valoració de final de tem-
porada, no va voler enu-
merar les causes del fra-
càs per por a què sonessin 
a excuses, tot i que sí va 
reconèixer ser el màxim 
responsable del descens 
i va posar el seu càrrec a 
disposició del club. Perso-
nalment crec que són mol-
tes les causes, començant 
per certes deficiències en 
la confecció de la plantilla, 
i diversos els culpables, no 
només l’entrenador. I ara 
què? Em temo que triga-
rem en saber-ho...

De temps per fer-ho no 
n’hi faltarà, doncs la com-
petició acaba extremada-
ment aviat i ja ha baixat 
el teló, excepte pels vuit 
afortunats que disputaran 
el play-off d’ascens. Fins 
a principis del mes de ju-
liol, moment en què es 
tancarà el primer termini 
d’inscripcions per al pro-
per curs, no sabrem amb 
seguretat on serà l’Actel 
Força Lleida la campanya 
2016-17. Almenys, si no hi 
ha un gir inesperat, sembla 
que hi serà. A Or o a Pla-
ta, però hi serà. Tenia els 
meus dubtes que la direc-

https://www.snapchat.com/l/es/
http://https://www.youtube.com/watch?v=_u3BRY2RF5I
http://https://www.youtube.com/watch?v=_u3BRY2RF5I
https://www.youtube.com/watch?v=aLZh_VgaoSQ
https://www.youtube.com/watch?v=aLZh_VgaoSQ
https://www.youtube.com/watch?v=aLZh_VgaoSQ
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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.

A la senyora de la cadira de rodes
Malgrat tot, ara li he de do-
nar les gràcies. Només 
pensar-ho se’m remo-
uen els budells, però 
gràcies a la seva maldat, 
arrogància i defrauda-
dora personalitat m’he 
adonat que també existei-
xen bones persones. Aque-
lles que contracten persones 
pel benefici de l’empresa, que 
et paguen al dia, que fan del 
teu dia a dia una alegria i que 
no volen enfonsar-te.
Després de dos anys d’espera, 
s’acaba una etapa. I sap què 
li dic, senyora de la cadira de 
rodes? Que hem guanyat nos-
altres, els treballadors. Vostè, 
a banda de perdre el judici 
(aquest, dels molts que té), ha 
perdut la poca dignitat que li 

Ares Valdés
Coma i Punt

què gràcies a la seva monstru-
ositat i abandó, El Matí Inde-
pendent va tancar les seves 
portes, però va fer que es re-
unís un gran grup de profes-
sionals i, sobretot, grans per-
sones. Gràcies a la seva farsa, 
un grup de joves es va unir per 
crear 7accents, aquest mitjà 
de comunicació lliure que està 
canviant la manera de veure i 
consumir la premsa lleidatana. 
Gràcies a la justícia laboral, ara 
hi ha professionals als quals 
se’ls ha reconegut la seva 
grandesa i treballen en el lloc 
que es mereixen. Malaurada-
ment, encara hi ha vacants.
Hi ha persones que encara 
em pregunten que com vam 
acceptar aquell “tinglat”. En 
aquell moment no teníem res 

més i ens van prometre una 
cosa que semblava real: un 
lloc de feina. Ens van enganyar 
i ens van menysprear. Però, 
com tot, de la vida se’n surt 
i, tot i que amb menys de 25 
anys em vaig veure emboli-
cada en un cas d’explotació 
laboral, ara, senyora de la ca-
dira de rodes, puc assegurar-li 
que no va acabar amb ningú 
dels treballadors. Cada ésser 
rep el que li pertoca i a vostè 
també li arribarà. Mentrestant, 
brindaré per tot el que hem 
guanyat, que és molt, i cele-
braré que aquest és el meu 
últim pensament cap a vostè. 
Si es fixa, en cap cas he perdut 
el respecte per dirigir-me cap 
a la seva figura. Espero que 
n’aprengui.

opinio@
7accents.cat

byBalasch

quedava. I tot i que va sortir 
per potes, perquè sí, la vam 
veure moltes vegades cami-
nar, continua sola i amargada 
tancada entre les mateixes 
parets. Moltes vegades ens 
preguntàvem el perquè de la 
seva actitud, però després de 
mesos atemorint una plantilla 
de vint persones il·lusionades 

ens vam adonar que un ésser 
estafador dedicat a la subhas-
ta i ferralla com vostè no podia 
ser considerat com a persona. 
Per tant, tots els seus insults i 
menyspreus no ens els podí-
em fer nostres. I malgrat que 
va fer molt mal, ara me’n ric.
Me’n ric perquè és vostè que 
ha acabat desapareixent. Per-
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Heroisolímpics
El campió descalç

Abebe 
Bikila

 ANTONIO MEGÍAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El 2 d’octubre de 1935 Beni-
to Mussolini va pronunciar un 
discurs en què declarava la 
invasió d’Etiòpia, a qui qualifi-
cava com “un país africà, uni-
versalment reconegut com a 
bàrbar i indigne de figurar en-
tre els pobles civilitzats”. En 
aquells moments manava allà 
l’emperador Haile Selassie, 
que també era el profeta de 
la religió rastafari anunciat per 
Marcus Garvey –de fet, el seu 
nom anterior a la coronació 
era Tafari Makonnen i se’l co-
neixia com el Ras (cap) Tafari– 
però en pocs mesos va haver 
de fugir davant la victòria de 
les tropes feixistes.
El robatori d’art és una de les 
especialitats del colonialisme i 
aquest cop no va ser menys. 
Els italians van desmantellar 
l’Obelisc d’Aksum, de 1.700 
anys d’antiguitat, i el van tras-
lladar a Roma. L’aventura del 
Duce no va durar molt, per-
què al 1941 tropes britàni-
ques i locals van reconquerir 
el país i Selassie va tornar al 
poder, però l’espoli no va re-
parar-se fins a 2005.
El cas és que 25 anys després 
del discurs, aquell monument 
va ser testimoni de la ven-
jança etíop, per descomptat 
amb més classe, mitjançant 
l’esport. Va ser als Jocs de 
Roma’60 i en la prova 
més mítica, la mara-
tó, que tenia la seva 
arribada sota l’Arc 
de Constantí i que 
passava molt poc 
abans per l’obe-
lisc usurpat, on 
un membre de la 
Guàrdia Imperial, un 
guerrer d’uns altres 
temps, va sorprendre el 
món assolint la glòria del 

triomf i retornant l’orgull al 
seu poble just al mateix cor 
italià. I no és una llegenda, va 
córrer descalç, deixant per al 
record una de les proeses més 
impressionants de tota la his-
tòria olímpica.
Abebe Bikila va néixer a Jato, 
Etiòpia, el 7 d’agost de 1932, 
premonitòriament el mateix 
dia que s’estava celebrant la 
marató dels Jocs de Los Án-
geles, i és un dels millors de 
la història, més que altres a 
qui he qualificat de la matei-
xa manera. Va ser un home 
d’aquells amb aura i les seves 
gestes han perdurat dècades 
i ho faran segles, és un mite 
que convida a la reverència 
només de sentir el seu nom.
Abebe va néixer en un poblet 
molt petit de l’Etiòpia rural, 
massa poc per una ment som-
niadora i amb ganes de veure 
món. Als 17 anys va marxar 
a la capital i va enrolar-se en 
la Guàrdia Imperial de Haile 
Selassie. No pensava en at-
letisme, però la vida militar 
exigeix bona forma i l’empe-
rador organitzava competici-
ons esportives per mantenir 
l’esperit de la tropa. El 1956, 
Etiòpia va participar per pri-
mer cop en uns Jocs, a Mel-
bourne. Abebe es meravellà 
amb el nom del seu país es-
tampat a les samarretes i va 
d e - cidir entrenar 

a m b 

més intensitat. 
El seu primer contacte amb 
l’atletisme ‘professional’ va 
ser el 1959, amb 27 anys. El 
govern va contractar un tèc-
nic per organitzar un centre 
d’entrenament a les munta-
nyes, el suec Onni Niskanen, i 
a aquest no se li va escapar el 
talent quan el va tenir davant.
Així i tot, no estava seleccio-
nat per als Jocs de Roma. El 
darer lloc era per Wami Bira-
tu, però la fortuna no va estar 
amb ell. Va patir una malaltia 
infecciosa i el nostre Abebe 
Bikila fou el subs-
titut. La marató 
va tenir una 
característica 
inèdita; va 
començar a 
una avança-
da hora de 
la tarda i la 
segona meitat 
de la cursa es va 
córrer de nit amb 
la gairebé inexistent il-
luminació d’uns focus i torxes. 
El soldat etíop era gairebé 
un desconegut i estava molt 
lluny de ser favorit, com sí ho 
eren el soviètic Sergey Popov, 
recordman mundial, i el mar-
roquí Radhi Ben Abdesselam.
El més sorprenent és que va 
presentar-se a la línia de sor-
tida descalç, disposat a córrer 
com als entrenaments. Els al-
tres no ho podien creure.
Abebe va començar a un rit-
me tranquil i no va aparèixer 
al grup capdavanter fins pas-
sada una estona, quan va ini-
ciar un pas sec i decidit que va 
anar deixant enrere a tots els 
seus rivals, excepte al marro-
quí Radhi. L’estampa dels dos 
atletes era colpidora en la nit 
romana, 20 frenètics quilòme-
tres van estar un al costat de 
l’altre. El guanyador, a més, es 
convertiria en el primer cam-
pió olímpic africà. Finalment, 

L’Obelisc 
d’Aksum fou 
testimoni de 

la revenja

al peu de l’Obelisc 
d’Aksum, els peus 

descalços d’Abebe 
van augmentar el ritme i 

poc després van arribar vic-
toriosos a la meta. Va batre 
el rècord del món, repeteixo, 
descalç. Havia nascut un mite.
Va tornar com un heroi a casa 
i no va deixar de pensar en la 
següent marató olímpica, la 
de Tòquio’64. Aquella cursa, 
que ja coneixem per la histò-
ria de Kokichi Tsuburaya (nú-
mero 39) va ser la confirmació 
definitiva de Bikila. Va gua-
nyar la seva segona medalla 
d’or amb un altre rècord mun-
dial, això sí, calçant unes llu-
minoses sabatilles blanques, 
les marques comercials havi-
en fet el seu treball. Tanta va 
ser la seva superioritat que en 
creuar la meta va esperar els 
seus perseguidors fent una 
taula de gimnàstica a l’estadi.
Com sabem, va començar 
tard en l’atletisme i pels Jocs 
de 1968 tindria ja 36 anys. 
No obstant això, el soldat se 

sentia en forma i va aguantar 
quatre anys per arribar a la ca-
pital mexicana. Allà no va po-
der més, la seva cama va dir 
prou i va haver de retirar-se 
una mica abans de la meitat, 
no sense dir-li abans al seu 
compatriota Mamo Wolde 
que ell havia de defensar ara 
l’honor del seu país. Mamo 
Wolde va guanyar l’or.
El 1969, quan la bogeria en-
cara l’empenyia a pensar en 
Munich’72, el destí va trencar 
la seva vida. Conduïa el seu 
cotxe quan va xocar, quedant 
paraplègic. Ho encaixà amb 
un estoïcisme que fa saltar 
les llàgrimes. “Va ser voluntat 
de Déu que guanyés als Jocs 
Olímpics i va ser voluntat de 
Déu que tingués l’accident. 
Accepto aquesta victòria i ac-
cepto aquesta tragèdia”. El 
1973, amb 41 anys, Abebe Bi-
kila va morir d’un vessament 
cerebral, una complicació de-
rivada de l’accident, però en 
realitat segueix viu perquè 
ningú l’oblida.

http://www.7accents.cat
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcus_Garvey
https://es.wikipedia.org/wiki/Obelisco_de_Aksum
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arc_de_Constant%C3%AD
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arc_de_Constant%C3%AD
https://www.youtube.com/watch?v=v1_umU-Bizs
https://www.youtube.com/watch?v=v1_umU-Bizs
https://www.youtube.com/watch?v=OxOdp8ka25U
https://www.youtube.com/watch?v=OxOdp8ka25U
https://www.youtube.com/watch?v=c4n_8hpkDEg
https://www.youtube.com/watch?v=c4n_8hpkDEg
https://www.youtube.com/watch?v=9FC8ozQtTEk
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7 polzades d’edició limitada 
al Record Store Day Lleida
Renaldo & Clara, Xavier Baró, Ponent Roots i Fermin Muguruza
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És primavera, i amb ella florei-
xen els capolls, les al·lèrgies, 
els coleòpters, les ulleres 
grans per a cares petites, els 
hipsters, i com no, floreix la 
música reverberant que ali-
menta el meu dia a dia i el 
de molts enamorats dels do-
jos decadents. Però si alguna 
cosa és destacable aquesta 
primavera per sobre de tots 
els tòpics pesats i recurrents, 
són les publicacions que ens 
ha deixat el present RSD a les 
terres de ponent i arreu de la 
plana: ni més ni menys que un 
parell de caramels de 7 polza-
des d’edició limitada, ambdós 
d’arrels lleidatanes i guipus-
cuano-americana-jamaicanes 
a parts iguals. Per començar, 
EP d’edició compartida entre 
Grans Records i Bankrobber 
on alhora reparteixen pro-
tagonisme i talent Renaldo 
& Clara amb Xavier Baró; i 
en segona posició, treball 
editat novament per Grans 
Records acompanyat per Po-
nent Roots i Talka, en rescat 
d’un parell de perles excep-
cionals de Fermin Muguruza. 
Em reuneixo al Gilda (bar ru-
romodernista) per comentar 
el tema i apagar la set amb 
dos dels protagonistes de la 
moguda: Clara Viñals, front-
girl de Renaldo & Clara, i Edu 
Selecta, un dels dos amos de 
Ponent Roots. Edu s’endinsa 

Edu Selecta i Clara 
Viñals ens parlen sobre 
els treballs d’edició 
limitada publicats 
recentment.
Fotos: Dani Martínez

Ambdues
publicacions 

lleidatanes 
són edicions 

limitades

a explicar-me primer l’aven-
tura, doncs ja és el segon 
cop que els Roots decideixen 
planxar un treball exclusiu per 
al RSD. Tan sols cal recordar 
l’split de Soweto i Natty Bo 
de l’any passat i l’èxit de tal 
ocurrència viniliana. Fidels a 
la filosofia de no tancar-se a 
res, enguany s’han animat a 
contactar amb Muguruza i a 
escollir dos temes mítics de 
l’artista: un clàssic de Kortatu, 
La línea del frente, esdevingu-
da per primer cop al conegut 
àlbum El estado de las cosas 
(Oihuka, 1986) i reeditada al 
2006 arran d’una nova gra-
vació a Kingston, Jamaica; 
i el segon tema, una versió 
del ja himne Dub Manifest, 
gravat a New Orleans, in-
terpretat amb una negra i 

magnífica secció de vents, i  
comptant amb una produc-
ció de luxe a mans de Mark 

Bingham i Jonathan Freilich. 
En definitiva, un treball dig-
ne dels col·leccionistes més 
exigents. En voleu una cò-
pia?, sold out. Seguidament, 
la Clara em comenta que tot 
i ja haver col·laborat anterior-
ment de manera esporàdica i 
a proposta del mestre Domè-
nec, Renaldo & Clara decidei-
xen unir la seva màgia amb el 
reconegut cantautor Xavier 
Baró intencionadament per 
publicar un treball conjunt. 
L’EP és  fruit d’una mescla 
dels estils d’ambdós artistes  
que aconsegueixen opinar de 
manera igual i constatar-ho 
al llarg del treball gràcies a 
clàssics com Desbandada de 
vels. També hi ha lloc per les 
cançons inèdites de composi-
ció pròpia; Carla, per part de 
Baró, i Per culpa de dormir, 
dels Renaldo. Finalment, una 
versió adaptada de Françoise 
Hardy tanca un senzill delicat 
però ple de matisos encisa-
dors que fluctuen des de la 
seva lírica fins a un so acura-
dament sincer. Sota la pro-
ducció de Víctor Ayuso i en-
registrat al seu propi estudi a 
Lleida, l’EP aconsegueix crear 
un híbrid imperfecte entre el 
pop i el so propi del cantautor 
on cada artista realça la seva 
expressivitat còmodament 
fins arribar a una unió fresca i 
natural. En resum: un set pol-
zades enamoradís.
Per acabar, aquest cop la re-
comanació musical ve de la 
mà de Clara: Andy Shauf, The 
Bearer of bad news (Tender 
loving Empire, 2015).
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D’una banda, EP de Renaldo & Clara junta-
ment amb Xavier Baró i, de l’altra, senzill de 
Fermin Muguruza amb Ponent Roots.

https://www.youtube.com/watch?v=PFkbfO6oWQ4
https://www.youtube.com/watch?v=hOzHwdCbB9w
https://www.youtube.com/watch?v=2YyfIYadXVc
http://www.recordstoreday.es
https://ca-es.facebook.com/Grans-Records-178305255649192/
http://www.bankrobber.net
https://www.youtube.com/watch?v=Y3U-XsYzW_0
https://www.youtube.com/watch?v=Y3U-XsYzW_0
https://www.youtube.com/watch?v=qRfzHy9w6qk
https://ca-es.facebook.com/PonentRootsProduccions
https://ca-es.facebook.com/PonentRootsProduccions
http://www.talka.org/denda/
https://www.youtube.com/watch?v=DrP1CNMr9SU
https://ca-es.facebook.com/BarGildaLleida/
https://www.youtube.com/watch?v=Gd91SFCEs-s
https://www.youtube.com/watch?v=0Z1Y_qVQ2vo
https://www.youtube.com/watch?v=Kpljk-ywO-o
https://open.spotify.com/album/5qykvlj5pU58XSGABxY0HH
https://open.spotify.com/album/5rxKfuzbDvf3k6LRvgqXBL
https://open.spotify.com/album/5rxKfuzbDvf3k6LRvgqXBL
https://vimeo.com/49843622
https://vimeo.com/49843622
https://open.spotify.com/album/1bKpcuXtsV2l6ybVUJMRAl
https://open.spotify.com/album/1bKpcuXtsV2l6ybVUJMRAl
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L’escena ‘indie’ celebra els 20 
anys de Niños Mutantes

 POL ISHANDA
 LLEIDA
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Igual que succeeix amb l’ali-
enació dels planetes, també 
és un fet excepcional que una 
banda en actiu del panorama 
independent celebri els vint 
anys de vida dins la penín-
sula. Així doncs, per festejar 
aquest miracle, més de quin-
ze bandes espanyoles han 
decidit gravar un doble vinil 
homenatge d’edició limita-
da versionant els temes més 
famosos de la formació. En-
tre els participants, són des-
tacables les col·laboracions 
de Lori Meyers, Russian Red, 
Napoleón Solo, Dorian, Ha-
valina, La Habitación Roja, 
Neuman, Trepat, Novedades 

Carminha, entre altres. El re-
sultat: un còctel divers i eclèc-
tic amb temes orientats cap 
al rock més brut, passant per 
l’electrònica i el pop melós. 
Sens dubte, una reinterpreta-
ció personal on conviuen els 
talents de cada artista amb 
els himnes dels Mutantes.

Niños Mutantes 
festeja els 20 anys 
de vida demostrant 
estar en plena 
forma.

Guetto Brothers per no parar de xalar tot 
cridant “Viva Puerto Rico libre!”

 POL ISHANDA
 LLEIDA
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Semblava aparentment un 
regal qualsevol d’aniver-
sari, però realment no era 
conscient de la situació. 
Des d’aquell moment tinc 
sort de gaudir d’un dels vi-
nils més impressionant dels 

últims temps: Power Fuer-
za (Truth & Soul, 2012) dels 
Guetto Brothers. Música de 
culte creada per immigrants 
de Puerto Rico al Brooklyn 
dels anys 70. Funk, “latin” i 
rock passat pel filtre perso-
nal d’aquests individus que 
suaven ritme i flow equilibra-
dament. Escolteu-lo i m’en-
tendreu.

Portada de ‘Power Fuerza’, disc de culte 
dels Guetto Brothers.

Band of Skulls presenta ‘Killer’, ‘single’ 
del seu proper disc ‘By Default’

 POL ISHANDA
 LLEIDA
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La banda anglesa Band of 
Skulls presentarà el proper 
27 de maig By Default, el 
seu quart àlbum d’estudi, 
però fins aleshores ens hau-
rem de conformar amb el 
primer single que ens aca-
ben d’avançar: Killer. El trio 

de Southampton fa anys que 
navega entre l’indie rock 
més modern, passant per 
la psicodèlia i el rock 70’s, 
però tal i com se’n desprèn 
del senzill,  sembla que amb 
el proper treball pretenen 
emergir de l’underground 
per a fer-se un merescut lloc 
entre les estrelles del firma-
ment. “It’s only rock’n’roll 
baby”.

By Default serà el quart àlbum d’aquest trio 
de Southampton.

Axl Rose serà el “nou” cantant 
d’ ACDC a la propera gira

Foto d’Axl Rose protagonitzant una de les trenta detencions normalment a 
conseqüència d’alteracions de l’ordre públic i incitació a la violència.

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

No. Els dinosarues no es van 
extingir a causa de les con-
seqüències d’un brutal mete-
orit, tal i com us van explicar 
a les escoles públiques. De 
fet, els dinosaures no s’han 
extingit mai. Els dinosaures 
estan vius i són capaços de 
beure’s una botella sencera 
de Jack Daniel’s, i no única-
ment això, sinó que s’atrevei-
xen amb noves gires, i fins i 

tot s’atreveixen a fer-ho amb 
altres bandes. Sí, amb altres 
bandes de dinosaures també. 
En un intent a mig camí entre 
el mal gust i la supervivència, 
els australians anunciaven 
dies enrere en un comunicat 
la incorporació a les seves 
trinxeres del mític cantant de 
Guns N’ Roses en substitució 
de Brian Johnson afectat per 
problemes auditius severs. 
Sembla ser que la mesura no 
ha sigut massa ben assimila-
da pels seguidors, però lluny 
de ser aquest fet rellevant, 

“la pela és la pela” i el rock’n 
roll no mor mai. Seguirem so-
frint uns anys més de shows 
i espectacles sobreproduïts 
a l’estil Hollywood sense im-
portar-nos quin avi a punt de 
defallir exerceix el paper de 
protagonista. Només cal vi-
sualitzar quina és la “qualitat” 
d’aquests “concerts” i com 
la banda, sense voluntat de 
reinventar-se i vivint sempre 
del seu èxit passat, s’allunya a 
kilòmetres de distància de la 
filosofia i el mojo que un cop 
els dugué a la fama. DEP.
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https://www.youtube.com/watch?v=bt-92dlspc4
https://www.youtube.com/watch?v=L4eEVUK8BwE
https://www.youtube.com/watch?v=dgUTGdE7b5k
https://www.youtube.com/watch?v=A3f7DaT5PE4
https://www.youtube.com/watch?v=ogUvAVQ4CL4
https://www.youtube.com/watch?v=ogUvAVQ4CL4
https://www.youtube.com/watch?v=wiex86mCKmI
https://www.youtube.com/watch?v=XoC-QSpAmnk
https://www.youtube.com/watch?v=4URoPOgab0o
https://www.youtube.com/watch?v=xfqVkrVxChM
https://www.youtube.com/watch?v=xfqVkrVxChM
https://www.youtube.com/watch?v=WykjF-rR29w
https://open.spotify.com/album/2FyPhYU7wHYvtWCdRZXOWp
https://open.spotify.com/album/2FyPhYU7wHYvtWCdRZXOWp
https://www.youtube.com/watch?v=HRxakq9dJXE
https://www.youtube.com/watch?v=gd0XEOLliTI
https://www.youtube.com/watch?v=ygI6pldpreI
https://www.youtube.com/watch?v=o1tj2zJ2Wvg
https://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdI
https://www.youtube.com/watch?v=9l4ac3DBpgs


Propietàries 
d’Apostroph 
Edicions i 
Propostes Culturals

Annabel Encontra i Alexandra Cuadrat
al contraatac

“Ens n’hem adonat després, 
però el llibre és una mena de 
reivindicació d’això que 
alguns s’entesten en 
anomenar ‘vella política’”

A l’Annabel i a l’Alexandra 
no se’ls hi pot aplicar allò de 
que, abans de ser cuiner, cal 
haver estat frare. I no se’ls hi 
escau perquè abans de publi-
car de Bon Rotllo Anècdotes 
de polítics lleidatans, totes 
dues ho van ser de polítiques. 
I polítiques locals, a més a 
més, perquè l’Alexandra va 
ser alcaldessa del seu po-
ble –Alcoletge- i la seva ami-
ga i ara també companya 
d’aventures empresarials i 
literàries, Annabel Encontra, 
va formar part del seu equip 
com a regidora de Cultura de 
la mateixa vila del Segrià a la 
qual han instal·lat ara la seu 
d’Apostroph, el seu segell 
editorial. 

Això de començar amb un 
llibre sobre polítics és pot-
ser una decisió estratègica?
Annabel: No sé si estratègica, 
però sí que ara veiem que ha 
estat una bona decisió. De fet, 
podríem dir alló de que una 
cosa va portar l’altra, perquè 
tot va sorgir d’una conversa 
amb en Miquel Aguilà. Par-
làvem d’històries que ell havia 
viscut i algú va dir que, potser, 
d’allò es podria fer un llibre. I 
l’hem fet. I en fer-lo, hem vist 
que aquí Lleida hi ha interès 
en conèixer qui són les perso-
nes que hi ha darrere la imat-
ge pública que projecten les 
persones que s’encarreguen 
d’això tan difícil que és go-
vernar i representar-nos als 
lleidatans. Estem satisfetes, 
és un llibre que ens està do-
nant a conèixer i està funcio-
nant d’allò més bé. Potser sí 
que va ser una bona decisió 
estratègica, tot i que no ho 
vam pensar   

Tots els qui surten són polí-
tics… com diríem... clàssics
Alexandra: Sí. Des del primer 
moment vam tenir clar que 
qui calia ficar alguna mena 
de filtre, perquè era necessari 
triar. Al final, al llibre en surten 
trenta i vam voler que fos gent 
amb experiència. Al govern o 
a l’oposició, peró amb trajec-
tòria. No en tenim res en con-
tra dels qui militen en partits 
d’aquests que en diuen nous, 
però el cert és que pensem 
que no tenien cabuda a un 
llibre com el que hem plante-
jat. I no per res, sinó només 

perquè tenen menys històries 
per explicar que aquests que 
hem triat   

I com heu fet la tria?
Annabel: Molta gent ens diu 
que hi ha més de polítics so-
cialistes, però és que és nor-
mal: aquí Lleida el PSC sem-
pre ha tingut molt més pes. Si 
us fixeu, hi ha polítics de tots 
els colors. I el millor de tot és 
que tots, sense distinció, ens 
ho han fet molt fàcil. Tots són 
gent accesible i propera i fins 
i tot, n’hi ha algun com ara en 
Paco Boya, en Francesc Pané i 
la seva dona la Mercè Rivadu-
lla o en Vidal Vidal i la Marta 
Alòs, que van voler escriure 
ells mateixos els capítols que 
els hi dediquem.
    
Us ha sorprès algun polític 
en particular?
Annabel: Hem disfrutat amb 

el llibre descobrint qui hi ha 
darrere les fotos i els titulars 
de premsa. Ha estat un llibre 
fàcil de fer i divertit. A mi, un 
que em va sorpendre molt va 
ser en Ramon Farré. Oi que 
fa un posat de molt seriós? 
Doncs no…  

Explica que va pixar amb en 
Clinton
Alexandra: Sí, i que va anar a 
visitar una obra d’un col·legi 
per dir als obrers que no calia 
que treballesin el 24 de des-
embre, li van dir que treba-
llarien, ell va marxar i mentre 
provava d’engegar el cotxe 
per marxar els va veure a tots 
fotre el camp. I un altre que 
a mi m’ha encantat és el Llo-
rens.

Annabel: Sí. No ens ho pens-
sàvem pas. Teníem una imat-
ge i és proper i divertit. És 

que me l’imagino i tot baixant 
per les escales del Congrés 
el primer dia que va haver de 
parlar i dient –va ser el 82, 
l’any de la riuada- “Las des-
gracias nunca vienen solas: 
¡A las recientes inundaciones 
de Lleida hay que sumarle el 
triunfo del partido socialista! 
De fet, ens ha quedat fins i tot 
una frase d’ell.   

Quina?
Alexandra: “Em foteu uns 
sustos!” Els hi va dir als polí-
cies de la Secreta que li feien 
contravigiància quan estava 
amenaçat per ETA. Una de 
les coses millors d’haver fet 
aquest llibre és veure com 
t’expliquen situacions com-
plicades sense perdre mai el 
somriure. Això no ho veig jo 
en els polítics més joves. Tro-
bes coses molt interessants.  
Un altra és el respecte que 

es tenen entre tots ells: Per 
exemple, la Dolors López, 
també del PP, no en té cap 
problema en reconèixer que 
el llibre d’en Jaume Magre 
la va ajudar a sortirse’n airo-
sa d’un dels seus primers de-
bats. De tota manera, el més 
important del llibre és que 
demostra que els polítics, i 
totes dues n’hem estat de po-
lítics, treballen i de valent. En 
Quim Llena, quan era alcalde, 
va anar a veure a un conse-
ller i es va plantar a la porta 
fins que no el van rebre i la 
Conxita Tarruella o l’Àngels 
Cabassés expliquen que mol-
tes vegades es van haver de 
fer un tip d’estudiar per pre-
parar algun tema. No és fàcil 
ser polític: no és que hagis de 
saber gairebé de tot, és que 
has d’aprendre de tot perquè 
et pot tocar parlar de qualse-
vol tema i l’has de defensar 
de manera solvent perquè hi 
ha molt en joc.    

No us veig gaire amigues 
d’això que s’anomena par-
tits emergents
Annabel: Nosaltres respec-
tem tothom, només faltaria; 
però què vols que t’hi digui. 
Em sembla bé que parlin 
d’il·lusió i tot això, però cal 
tenir un respecte pels qui han 
fet possible amb la seva feina, 
el seu esforç i la confiança de 
molta gent tot això del que 
gaudim avui. I és gent, i aixà 
al llibre hi és, que han treba-
llat per tots nosaltres, sovint 
amb una sabata i una espar-
denya.

Alexandra: Estic d’acord. 
De vegades, quan sento a 
aquests de la nova política, 
sembla com si haguéssin in-
ventat les sopes d’all. I les 
sopes fa anys ja que estan in-
ventades. El llibre és distret i 
fàcil de llegir, però també és 
una mena de reivindicació: 
en certa manera, i ens n’hem 
adonat després, aquest llibre 
fica en valor allò que alguns 
s’entesten en anomenar “ve-
lla política”.

L. Á. PÉREZ DE LA PINTA
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