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editorial
Matar el drac
A Sant Jordi se li acumula la fei-
na. Si el valerós cavaller no en tin-
gués prou amb el coi de drac de 
cada 23 d’abril, ara els corpulents 
serpents proveïts de potes i ales 
es reprodueixen més ràpid que 
una família de l’Opus. Aquest 
dissabte, a l’Eix Comercial, vèiem 
moltes parades, de llibres i de 
roses, amb escriptors i amb flo-
ristes, però també ens adonàvem 
de la presència de més succeda-
nis que mai, que no són però vo-

len ser. Per començar, els llibres 
no haurien d’explicar històries 
de les que entren pels ulls, sinó 
de les que toquen l’ànima, però 
cada vegada n’hi ha més que tan 
sols toquen els nostres tangibles 
més íntims. Mediocritats que no 
són llibres escrits per mediocres 
que no són escriptors i adquirits 
per altres mediocres que no són 
lectors. No són però volen ser, 
com les roses que no fan olor, 
que no es posen en aigua i que 

no tenen pètals que tenyeixin de 
vermell els nostres dits suorosos 
pels nervis de no saber com aca-
bar el “m’estima, no m’estima...” 
al qual juguen els que estimen 
sense saber si són correspostos. 
De paper, de gominoles o, fins i 
tot, de pernil; no són roses pero 
volen ser-ho. Com els polítics, 
que no són res, ni escriptors ni 
floristes, ni tan sols lectors a tenor 
de la poca brillantor intel·lectuals 
d’alguns d’ells. Però allí estaven, 

a les parades de les seves res-
pectives formacions polítiques, 
celebrant la gran festa de l’amor 
i la cultura. Tanmateix, ni enamo-
ren ni culturitzen, perquè no són 
però volen ser. Sabeu què són? 
Dracs, monstres del dia a dia que 
el nostre noble cavaller haurà de 
matar per retornar l’autenticitat 
a una festa a la qual dóna nom. 
Només així Sant Jordi tornarà a 
ser el que vol ser: simplement, la 
Diada de la rosa i el llibre.

l’Accent Gràfic Votaràs el mateix?
Lupe Ribot
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Lleida compta 
amb més de 
35 quilòmetres 
de carril bici 
que augmenta 
any rere any. 
Com ho fan 
també les críti-
ques dels seus 
usuaris
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GÓMEZ
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El 2014 s’anunciava la remo-
delació i creació del carril bici 
més llarg d’Europa. Persona-
litats polítiques s’omplien la 
boca amb orgull defensant la 
“Lleida sostenible” que havi-
en creat. Més de 35 quilòme-
tres d’un carril bici que avui 
dia encara necessita l’atenció 
d’aquells que el lloaven com 
el millor. És cert que els carrils 
han anat augmentant amb el 
pas del temps, com també ha 
augmentat l’ús de la bicicleta 
i s’ha reduït el trànsit de ve-
hicles, però les crítiques dels 
ciutadans usuaris d’aquesta 
via han augmentat en la ma-
teixa, o major, proporció que 

els carrils. I és que anar amb 
bicicleta per Lleida pot pas-
sar de saludable a perillós. 
Segons l’Ordenança de circu-
lació de vianants i de vehicles 
i d’ús de la via i els espais 
públics de Lleida, en deter-
minats carrers, les bicicletes 
disposen  d’infraestructures 
específiques, com els carrils 
bici o itineraris senyalitzats. 
Segons l’Ordenança, perquè 
la realitat no és així. Prime-
rament, la distribució pre-
senta un mapa discontinu i 
incomplet, un traçat desor-
denat que confon a ciclistes, 
vianants i conductors de vehi-
cles de motor. Encreuaments 
sense senyalitzar dificulten 
la circulació i posen en perill 
als seus usuaris. Com també 
ho fan aquells carrils ubicats 
al costat de vehicles estaci-
onats, que amb un obrir de 
porta podrien ferir als que 

hi circulen. O aquells carrils 
on podem trobar obstacles 
com arbres, fanals, parades 
d’autobús i, fins i tot, zones 
de càrrega i descàrrega. Un 
traçat llarg que pretén con-
nectar tota la ciutat 
però que té molt 
a millorar.
Darrerament, 
el grup Mu-
nicipal de 
CiU instava 
al Govern 
de la Pae-
ria a rees-
tructurar el 
carril bici fent 
una bona pla-
nificació i un bon 
condicionament, “no-
més cal voluntat de fer les 
coses correctament, sense 
anuncis de projectes que mai 
es compleixen”, anunciaven. 
Projectes que han passat a 

l’oblit de molta 
gent, com la 

construcc ió 
del famós 
pont ubicat 
al costat 
del Pont 
Vell i d’ús 
exclusiu per 

a bicicletes. 
O la connexió 

amb els camins 
de l’Horta de Llei-

da. Promeses que no 
han arribat i de les que no-
més en sentim parlar quan 
arriba la Setmana de la Mobi-
litat, on es continua elogiant 
al que creuen el carril més 

llarg d’Europa i a la presump-
ta consciència sostenible dels 
representants polítics. 
Lleida, i els seus ciutadans, 
no necessiten el carril més 
llarg d’Europa, sinó un carril 
bici en condicions que no vul-
gui assemblar-se a una cursa 
d’obstacles. Perquè en molts 
punts de la ciutat, trobem 
carrils que semblen haver-se 
pintat per art de màgia, que 
s’han posat allà perquè hi ha-
vien de ser, però sense pro-
tegir-los ni adaptar-los al seu 
ús. Trobem a faltar, doncs, 
delimitacions entre carrils per 
ajudar a separar i senyalitzar 
les vies i els vehicles. No es 
tracta de créixer en quanti-
tat, de construir quilòmetres 
i quilòmetres de carrils per 
tota la ciutat, sinó d’assegu-
rar la qualitat d’aquests car-
rils, i sobretot, la seguretat 
dels ciutadans.

Actualment el 
carril bici de 

Lleida 
compta amb 

35,2 km

Imatge d’un arbre 
que obstaculitza 
el pas en un dels 
carrils bicis de 
Lleida.
Foto: Judit Gómez
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Set hores passejant pels 
carrers de la ciutat de Lleida 

en ple dia de Sant Jordi 7 hores i
 JOAN

ROSINACH
 LLEIDA

www.7accents.cat

El matí assolellat i una tem-
peratura més que agrada-
ble des de primera hora 
fa presagiar un Sant Jordi 
lluït a la ciutat de Lleida. 

El dubte sobre si el fet 
de caure en dissabte afa-
vorirà o perjudicarà a 
tots aquells que esperen 
aquests dia per omplir 
els calaixos i (sobre)viu-
re la resta de l’any seguia 
candent entre llibreters 
i venedors de roses. Els 

primers, conscients que 
aquest cop l’atzar segura-
ment els ha jugat a favor i 
només alguna tempesta a 
darrera hora de la tarda els 
podia privar d’una jornada 
digna de novel·la amb final 
feliç. A l’altre costat, els 
floristes no les tenen to-
tes i pels seus rostres tinc 
la sensació que temen que 
la festivitat laboral acabi 
condicionant la venda de 
roses fent-la arribar a xi-
fres substancialment infe-
riors a edicions passades. 

La jornada avança com si 
el galop que condueix el 
cavaller a la batalla contra 
el drac s’hagués entestat a 
convertir, en un temps rè-

cord, l’Eix Comercial de la 
capital del Segrià en un se-
guici de persones a la (re)
cerca i captura del seu tí-
tol preferit i de la rosa més 
bonica de totes les para-
des que, un anys més, han 
inundat la ciutat. 

Amb tot, des de l’Ajunta-
ment s’havia informat dies 
abans que enguany s’auto-
ritzarien 190 espais al car-
rer de llibres, roses i d’al-
tres articles, la qual cosa 
suposava 45 menys que 
l’any 2015 d’acord amb 
l’ordenança fiscal aprova-
da l’any passat a petició 
especialment de floristes 
i llibreters per tal d’evitar 
l’intrusisme. A simple vis-

ta, però, els que desconei-
xen les dades crec que no 
auguraven grans diferènci-
es. Els qui les coneixíem, 
tampoc. Certament.

Els núvols semblen més 
llunyans que mai i la calor 
començar a molestar les 
fines jaquetes que acom-
panyen joves, grans i me-
nuts per un atapeït carrer 
Major. M’adono que a les 
tradicionals roses –les ver-
melles, de tota la vida!- la 
competència els ha arribat 
per totes bandes. A les 
altres tonalitats de colors 
ja presents des de fa uns 
anys, se’ls han afegit les 
roses de tela, de llamina-
dures i, fins i tot, de per-

nil serrà. Sembla com si la 
gastronomia també volgu-
és ficar el nas en una diada 
que cada cop agafa un cai-
re més festiu i, potser per 
això, llegia fa uns dies que 
el Gremi de Forners de 
les Terres de Lleida confi-
ava en què es consumiri-
en aquest any uns 25.000 
pans de San Jordi a la de-
marcació, un 10% més que 
l’edició passada.

Un Sant Jordi sense la sig-
natura dels autors i autores 
que presenten novetats en 
motiu de la tan assenyala-
da data no seria el mateix. 
Ni a Lleida. Ni a qualsevol 
altre racó de la geografia 
catalana. D’aquesta mane-

http://www.7accents.cat
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llaminadures 
a les roses
ra, els escriptors i les es-
criptores del (nostre) terri-
tori comencen a firmar els 
seus llibres des de quarts 
d’onze del matí per diver-
ses parades. Les més ma-
tineres en fer-ho han estat 
les escriptores locals Ma-
rialba Revés, autora d’Em 
tallaré les trenes i Montse 
Sanjuan, autora d’El mis-
teri del bressol buit, que 
arriben del tradicional es-
morzar literari que, com 
cada any, ha estat organit-
zat per Pagès editors i Edi-
torial Milenio. Una trobada 

on, de ben segur, s’ha par-
lat que el volum de llibres 
venuts a la demarcació per 
Sant Jordi representa un 
10% de la facturació de tot 
l’any. I que, a més, aquest 
2016 s’ha registrat la ma-
jor publicació de llibres 
d’autors lleidatans, entorn 
d’uns 450.

El migdia deixar una esto-
na de treva i una certa cal-
ma s’apodera d’uns carrers 
i places que no han tingut 
ni un instant de descans al 
llarg de tot el matí. Amb 

tot, a primera hora de la 
tarda l’ebullició torna a 
apoderar-se de la ciutat. 
Decideixo iniciar el meu 
periple post dinar a la pla-
ça Cervantes per passejar 
amb tranquil·litat Rambla 
d’Aragó avall. 

En el trajectes gairebé 
queden difuminades les 
roses entre els llibres. I al 
revés. El sol, que més avi-
at que tard sembla que 
deixarà pas a uns amena-
çadors núvols, captiva el 
color d’uns pètals rogencs 
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mentre dóna llum a unes 
portades que entomen 
amb timidesa el seu efímer 
protagonisme.

Entro al carrer Sant Antoni 
i una fugaç mirada a l’ho-
ritzó m’avisa que arribar 
al meu destí –si és que en 
tinc- no serà pas fàcil. 

Començo a camuflar-me 
entre la multitud quan a 
banda i banda de carrer 
emergeixen parades de 
tot tipus que converteixen 
la seva amplada habitual 
en un carril per a tres per-
sones, a molt estirar. Tam-
poc no hi falten els espais 
de signatura d’uns autors 
i autores que, després de 
preguntar el nom a qui cal 
dedicar l’obra, acomiaden 
al lector amb un somriure 
de satisfacció i perquè no 
dir-ho, d’absoluta cortesia. 

La tarda avança sense tre-

va i, primer un vent enfu-
rismat i tot seguit algun 
tro llunyà em porten direc-
tament a amagar-me en un 
dels nombrosos bars que 
minen aquesta part de la 
ciutat. 

Trec la meva minúscula lli-
breta per iniciar aquesta 
crònica i m’adono que, de-
finitivament, la pluja tam-
bé s’ha sentit cridada a la 
festa quan no hi estava –ni 
molt menys!- convidada. 
En aquests moments, per 
completar-la només em 
quedaria saber quins han 
estat els llibres més venuts 
a la demarcació lleidatana. 

Tinc la sensació, pel que 
he pogut captar al llarg de 
la jornada, que no s’allu-
nyarà gaire de la tendència 
arreu de Catalunya. M’ho 
confirma poca estona més 
tard el president del Gre-
mi de Llibreters de la de-

marcació, Jordi Caselles , 
La filla del capità Groc de 
Víctor Amela i Tot això ho 
faig perquè tinc molta por 
d’Empar Moliner han estat 
els líders de vendes aquest 
Sant Jordi a Lleida. Pel que 
fa als autors de Ponent, en 
ficció els més venuts han 
estat L’aniversari d’Imma 
Monsó i L’assassí que lle-
gia Vidal Vidal de Miquel 
Àngel Estradé. 

Acaba el dia de Sant Jordi 
amb un vespre plujós i una 
temperatura (molt) poc 
agradable. 

Malgrat aquest canvi en el 
panorama meteorològic, 
tinc la sensació que moltes 
coses segueixen igual en 
una jornada com la d’avui 
en què, un any més,  el 
cavaller ha tornat a salvar 
la princesa quan, de cop i 
volta, ja ningú es recorda 
del drac. 
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 Els acusats d’obstrucció a 
la justícia neguen els fets
26·04

CULTURA

‘7accents’, finalista 
a la millor portada 
de l’any 2015

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

La Federació d’Associacions 
d’Editors de Premsa, Re-
vistes i Mitjans Digitals en 
Català, ha anunciat que la 
portada del número 38 del 
setmanari 7accents, dedica-
da a la violència masclista, 
és una de les tres finalistes 
a la millor portada de l’any 
en la categoria de premsa 
juntament amb l’Ara i el Di-
ari Més. El guanyador s’es-
collirà per votació popular 
aquest dimecres 4 de maig 
a Barcelona en el marc de la 
Nit de les Revistes i la Prem-
sa en Català.  
7accents també opta al pre-
mi a la millor nova publicació 
de l’any pel SE7, el mensual 
gratuït de les terres de Llei-
da; se’l disputaran una de-
sena de publicacions, entre 
diaris i revistes del territori. 
Un jurat format per profes-
sionals de l’espectre comu-
nicatiu català  serà l’encarre-
gat de decidir el guardonat.
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Se senten “caps de turc” en un “judici polític” i els advocats 
consideren desproporcionada la petició de presó

 ACN
 LLEIDA

www.7accents.cat

El 29 de maig de 2012 un pres 
que va denunciar tortures per 
part dels funcionaris de pre-
sons va ser jutjat per un delicte 
de faltes, al qual presumpta-
ment van assistir per donar-li 
suport els ara acusats, així com 
diversos funcionaris com a tes-
timonis. Segons el funcionari 
denunciant, dos dels acusats el 
van insultar i amenaçar abans 
i després del judici i el 27 de 
setembre de 2012, quan pas-
sejava amb la seva dona per la 
plaça Sant Joan de Lleida, on 
diversos joves es manifestaven 
contra la tortura a les presons, 
els tres acusats el van tornar a 
amenaçar. Tots tres han negat 
els fets i denuncien que se sen-
ten “caps de turc” en un “judi-
ci polític”. La Fiscalia demana 
cinc anys i mig de presó per 
a dos d’ells i tres i mig per a 
l’altre. 
Les defenses dels acusats, en 
canvi, demanen l’absolució, ja 
que consideren que no hi ha 
proves que demostrin els fets. 
Sostenen la invalidesa de les 
proves documentals presen-
tades, com ara una gravació 
de càmeres de seguretat de la 
plaça Sant Joan. Diuen que no 
hi ha cap informe científic que 
asseguri que tant el vídeo com 
d’altres documents no hagin 
estat manipulats. A més, des-

taquen que els únics testimonis 
que han declarat són d’altres 
funcionaris de presons, com-
panys del denunciant, i que no 
hi ha hagut cap testimoni més 
“que pogués ser objectiu”. A 
més, destaquen que els testi-
monis han entrat en contradic-
cions, perquè uns deien que 
els tres acusats estaven al judi-
ci de faltes mentre que el de-
nunciant ha dit que només dos 
i asseguren que les fotografies 

Desenes de persones concentrades a la porta dels jutjats de Lleida en suport 
dels tres joves jutjats per amenaces i obstrucció a la justícia. Foto: ACN

per fer el reconeixement dels 
acusats que es van mostrar als 
testimonis estaven marcades 
pel denunciant prèviament. 
Afegeixen també que el fun-
cionari, quan va denunciar els 
fets, ho va fer tard, que no va 
donar detalls dels presumptes 
responsables i que la denún-
cia, per tant, és “vaga i ambi-
gua”. Per tot això, demanen 
l’absolució dels seus clients.
Desenes de persones s’han 

concentrat aquest dimarts al 
matí, abans del judici, davant 
dels jutjats de Lleida en su-
port als tres joves que havien 
de ser jutjats. Alguns d’ells, 
fins i tot, han dormit aques-
ta passada nit a la plaça Sant 
Joan. Diumenge també es 
van manifestar pels carrers 
del centre de Lleida  i han 
dut a terme des de 2013 di-
versos actes en suport dels 
encausats. 

CIUTADANS

Ciutadans Lleida aposta per implantar fibra òptica 
a totes les zones sense cobertura de la ciutat

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El grup municipal de Ciu-
tadans a l’Ajuntament de 
Lleida ha presentat una mo-
ció per instar les operado-
res de telecomunicacions a 
implantar la fibra òptica a 
totes les zones de la ciutat 
que actualment tenen pro-
blemes de cobertura. “La 

partida de Llívia, el Centre 
Històric, l’Horta o Ciutat 
Jardí encara no disposen 
de fibra òptica, el que im-
pedeix el desenvolupament 
del potencial tecnològic 
de la ciutat”, ha explicat el 
regidor de C’s Lleida, José 
María Córdoba. Córdoba 
ha lamentat que “els ciuta-
dans no puguin accedir en 
igualtat de condicions a la 

xarxa d’Internet, banda am-
pla o televisió”. Per això, 
la moció ha sol·licitat “fixar 
reunions entre l’Ajuntament 
i les empreses teleoperado-
res per fixar les condicions 
d’implementació de la fibra 
òptica a les zones sense co-
bertura”. I també, “establir 
negociacions per definir 
els terminis d’execució de 
la xarxa a tota la ciutat”. 

SOCIETAT

Comencen les obres de la pista 
d’atletisme de Mollerussa

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Les obres de la futura pista 
d’atletisme al parc de la Serra 
de Mollerussa han començat 
aquesta setmana, segons ha 
informat l’alcalde del munici-
pi, Marc Solsona. En concret 
han començat els treballs de 
primera fase, que tenen un 
pressupost de 444.307 euros 

i que consisteixen en treballs 
de moviments de terres, dre-
natge, tanca perimetral i com-
pactació de la pista. D’altra 
banda, l’Ajuntament de Mo-
llerussa ha començat també 
les obres d’explanació i pa-
vimentació de la que ha de 
ser la nova pista per a patins 
que s’ubicarà en un espai pú-
blic entre el carrer de Bellvís i 
l’avinguda Emengol V. 
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L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, parlant amb la regidora d’Hisenda, Montse 
Mínguez, abans de començar el Ple del mes de març. Foto: ACN

7accents.cat
www.

ECONOMIA

Les organitzacions empresarials 
demanen cohesió per definir el 
model comercial de Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Les organitzacions empresa-
rials i de comerciants de la 
ciutat de Lleida consideren 
que “ha arribat el moment” 
que la Paeria i els agents 
socials i econòmics treballin 
“plegats” per tal de definir 
conjuntament el model co-
mercial de ciutat. A través 
d’un manifest, reclamen 
que s’aprofiti que s’està dis-
senyant el nou Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal 
de Lleida (POUM) perquè 
els diferents agents impli-
cats analitzin quin ha de ser 
el model de comerç de la 
capital del Segrià, així com 
la seva integració en el mo-

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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del de ciutat dels pròxims 
anys. Així mateix, aques-
tes organitzacions situen 
l’estudi d’impacte social 
al qual es va comprometre 
l’Ajuntament de Lleida com 
a “element necessari pel 
consens”, ja que “permetria 
identificar els efectes de la 
implantació d’uns centres 
comercials perifèrics res-
pecte els diferents formats 
de comerç de la ciutat”. 
La Cambra de Comerç de 
Lleida, la Federació de Co-
merç de Lleida (FECOM), la 
Federació d’Hostaleria de 
Lleida, Pimec Comerç Llei-
da, l’Associació de Comerci-
ants de Balàfia, l’Associació 
de Comerciants i Industrials 
de Pardinyes, la Federació 
d’Associacions de Comer-

ciants de l’Eix Comercial i 
l’Associació de Comerciants 
de la Zona Alta han emès 
un manifest per expressar 
de forma conjunta el seu 
posicionament en el debat 
sobre el model comercial 
de la ciutat de Lleida que 
s’està duent a terme en els 
darrers mesos arran dels 
anuncis sobre la implanta-
ció de projectes comercials 
com ara els de Torre Salses, 
Carrefour i Vall Rufea. Les 
organitzacions empresari-
als han anunciat que estan 
preparant un programa de 
jornades amb l’objectiu de 
donar conèixer les expe-
riències que existeixen en 
altres ciutats respecte de 
la implantació de nous cen-
tres comercials perifèrics.

ECONOMIA

CCOO i UGT amenacen 

 ACN
 LLEIDA

www.7accents.cat

La UGT i CCOO han ame-
naçat amb inspeccions a les 
explotacions agràries i, fins 
i tot, mobilitzacions o cridar 
a la vaga si la patronal i les 
organitzacions agràries no 
accedeixen abans de l’inici 
d’aquesta campanya de la 
fruita a incrementar els sala-
ris previstos en el conveni del 
camp, que no van patir cap 
augment els anys 2013 i 2015 
tot i un lleuger increment el 
2014. Segons el conveni, un 
peó agrari cobra 731,58 eu-
ros i un tractorista 805 euros 
mensuals, poc més del 
salari mínim inter-
professional. Les 
o rgan i t zac i -
ons agràries 
aposten per 
no apli-
car-hi en-
guany cap 
inc rement 
davant dels 
preus que 
estan cobrant 
per la fruita. Altra-
ment, en aquesta cam-
panya s’ha assegurat un 95% 
de la producció de fruita a 
Lleida (el 2015 es va assolir 
el 75%), increment que la 
subdelegada del Govern de 
l’Estat a Lleida, Inma Manso, 
ha atribuït sobretot a l’aug-
ment de la subvenció a les 
pòlisses per part d’Enesa. 
En el marc de la Comissió 
per a la planificació i segui-
ment de la campanya de la 
fruita, els sindicats CCOO i 
UGT han exigit a la patronal 
Afrucat i a les organitzacions 

agràries Unió de Pagesos, 
JARC i Asaja un increment 
dels salaris previstos en el 
conveni del camp de Ca-
talunya, que el 2015 ja es 
van mantenir congelats, de 
la mateixa manera que el 
2013, malgrat un lleuger in-
crement aplicat l’any 2014. 
Els responsables de CCOO i 
UGT, Valentín Antúnez i An-
tonio Rodríguez, han expres-
sat el seu malestar davant de 
la negativa de patronal i or-
ganitzacions agràries de no 
voler incorporar enguany cap 
increment de salaris –mentre 
els sindicats reclamen un 
1,5%– i han amenaçat que, si 
en la pròxima reunió que les 
parts mantindran el pròxim 9 

de maig no s’arriba 
a cap acord en 

aquest sen-
tit, des de 

la UGT i 
C C O O 
p lante-
gen em-
prendre 
mesures 

de pres-
sió “le-

gals” com 
ara inspecci-

ons a les finques 
per controlar si els empre-
saris agraris compleixen 
amb totes les normatives 
de contractació i, fins i tot, 
no descarten de convocar 
alguna mobilització o cridar 
a la vaga al sector. Antúnez 
i Rodríguez han remarcat 
que “com a mostra de bona 
voluntat” havien deixat apar-
cada la negocio del conveni 
del camp coincidint amb la 
celebració d’eleccions agrà-
ries, però ara volen “desblo-
quejar” la negociació.

27·04

amb una campanya de la fruita 
“calenta” si no pugen els salaris

Creix fins al 
95% la 

producció 
assegurada a 

Lleida
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 Els jugadors de la plantilla 
del Lleida Esportiu diuen prou
27·04
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La plantilla denuncia la prolongada situació 
d’impagaments i acusa el club de xantatge

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

Nou capítol en la guerra ober-
ta entre la directiva del Lleida 
Esportiu i la plantilla del primer 
equip. Els jugadors blaus han 
comparegut davant dels mit-
jans de comunicació per tal de 
denunciar la situació insoste-
nible que travessen des de fa 
mesos i demanar que aquesta 
se solucioni el més aviat possi-
ble. A més de reiterar la man-
ca de compliment de la direc-
tiva pel que fa als pagaments 
de les nòmines, han acusat el 
club de xantatge, incomunica-
ció i altres irregularitats, com 
l’entrega de pagarés bancaris 
sense fons. El president del 
Lleida Esportiu, Albert Este-
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ve, ha intervingut després 
del comunicat del planter 
per matisar alguns dels punts 

exposats pels jugadors i re-
cordar que no s’abonaran les 
quantitats pendents fins que 

La totalitat de la plantilla 
ha comparegut davant dels 
mitjans de comunicació. 
Foto: AFE

s’estableixi un “full de ruta”. 
El directiu ha emplaçat la re-
solució del conflicte a la reunió 
que el Lleida mantindrà amb 
l’Asociación de Futbolistas Es-
pañoles (AFE), que està recol-
zant i assessorant la plantilla 
en aquests moments difícils.
El capità de l’equip, Raúl Fus-
ter, ha estat l’encarregat de 
llegir el comunicat, en el qual 
els jugadors asseguren que 
“alguns només han cobrat una 
mensualitat en tota la tempo-
rada, mentre que al gruix de 
la plantilla tan sols se’ls han 
pagat les nòmines d’agost, 
setembre, octubre i novem-

bre”. A més, afegeixen que en 
reiterades ocasions se’ls han 
entregat pagarés bancaris sen-
se fons que han estat retornats 
pels bancs, ocasionant així des-
peses als futbolistes. “Davant la 
nostra lògica insistència en co-
brar els salaris deguts, el club 
ha anat tallant totes les vies de 
comunicació. No ens responen 
les trucades ni els missatges i, 
recentment, fins i tot ens han 
bloquejat al whatsaap, un fet 
lamentable que demostra la 
seva manca d’intenció de dià-
leg”. Tanmateix, jugadors i cos 
tècnic han expressat el seu mà-
xim compromís amb els objec-
tius esportius de l’equip, tercer 
classificat i molt a prop d’acon-
seguir la classificació pel play-
off d’ascens, i han agraït les 
mostres de suport de l’afició.

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

http://www.7accents.cat
http://afe-futbol.com/Publico/Actividad?idNoticia=14375&nNoticias=0
http://www.opticabalafia.com/


NETEJA I 
MANTENIMENT

CASANETA

C/ Vallcalent, 46 Lleida
(cantonada Pg. de Ronda)

973 26 24 24 
casaneta@lleida.org

Tots els serveis de 
neteja per a la llar

• Neteges generals i 
manteniments
• Cuines i tapisseries
• Vidres i persianes
• Jardins, terrasses, 

comunitats, piscines, 
garatges i pàrquings

Raons per confiar

• Honradesa i seguretat
• Servei amb supervisió 
• Preu econòmic

amb vosaltres... des de 2008
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Joan Rosinach Bonet directorentre ( )
Relleu generacional
Fa uns dies vaig debutar en un 
rodatge. Darrere de les càmeres. 
Davant (encara) no m’he atrevit 
i, mentre espero que algun dia 
m’arribi aquesta oportunitat, em 
presentava amb cert entusiasme 
en la meva premier audiovisual. 
Havia avisat amb anterioritat al 
Dani que portar-me a mi com a 
ajudant en una gravació –ell és 
qui realment en sap- equivalia 
a endur-se (gairebé) una peça 
més de material i que, més en-
llà del bon fer, poca cosa més li 
podria aportar. La meva contri-
bució s’assemblaria, en el millor 
dels casos, a la d’un estudiant 
en pràctiques que s’ha saltat 
moltes hores de classe. Ell es va 
tranquil·litzar a si mateix després 
de la meva sincera declaració, 
conscient que aquell dia tampoc 
no necessitava el guru dels ope-
radors de càmera per a realitzar 
les tasques amb total professio-
nalitat. Una estona abans, el matí 

no havia començat precisament 
bé. Unes hores després, m’ado-
naria que aquest només seria el 
preludi de la (mitja) jornada que 
ens esperava.
La localització se les portava 
amb ella, encara que tampoc la 
desvetllaré aquí. No voldria ser 
jo qui tragués ni una engruna del 
misteri que envolta aquest docu-
mental de (no) ficció. Un treball 
que, després que m’ho hagin ex-
plicat per activa i per passiva, en-
cara no sé ben bé en què consis-
teix. Sigui com sigui, l’escena en 
qüestió es gravava en un menja-
dor d’unes dimensions adients 
per compartir un àpat per a dues 
persones però menys adequat 
per integrar-hi tot el material 
necessari, on també s’hi inclou 
un servidor. Amb tot, el nostre 
enginy minimalista va permetre 
convertir aquella sala en un plató 
(prou) digne per un rodatge que 
no havia de sobrepassar l’hora 

de gravació. En teoria. Gairebé 
tres hores després de l’inici, en-
cara seguia disfressat d’estudi-
ant en pràctiques que s’ha saltat 
moltes hores de classe aguantat 
un focus que il·luminava el rostre 
d’un protagonista mentre una 
historiadora pretenia entrevis-
tar-lo. A la segona qüestió em 
vaig adonar que era mal negoci 
això de deixar fer preguntes a 
professionals que no estan desti-
nats a fer-ho. A la tercera respos-
ta vaig veure en uns ulls camu-
flats enmig de l’extensa barba 
com el protagonista defensava 
els seus principis fins la final.
I és que la letargia d’aquell matí 
ennuvolat i poc encisador es veia 
únicament interrompuda per 
unes declaracions que compar-
tien experiència i commoció a 
parts iguals. La disfressa d’estu-
diant en pràctiques començava 
a deixar pas a una (re)cerca dels 
motius que havien pogut portar 

al protagonista a viure al límit 
per defensar els (seus) ideals. 
M’agradaria ser capaç algun dia 
de desviure’m per allò que real-
ment crec, em repetia insistent-
ment quan enfilàvem una porta 
que, per fi, ens havia d’obrir el 
camí del cap de setmana. Men-
tre revisava amb veu alta el 
trencaclosques matinal, ens diri-
gíem al lloc on el matí no havia 
començat precisament bé per 
culpa d’una denúncia que algú 
tampoc destinat a fer pregun-
tes havia encastat a la part fron-
tal del meu vehicle. Sota el meu 
(humil) parer, de forma totalment 
injusta però que davant l’agent 
havia estat incapaç de defensar 
amb prou consistència. De sob-
te, em vaig adonar que els meus 
principis mai no podrien ser com 
els del protagonista. Serà qües-
tió del relleu generacional. Que 
ens dóna i treu, també, a parts 
iguals.  

El cartell de Sant Anasfàstic
“Quin cartell més 
lleig que han fet en-
guany!”. La frase re-
corre Lleida a la ve-
locitat que crema la 
pólvora. El cartell se-
leccionat per il·lustrar 
les Festes de Sant Anasta-
si d’enguany, obra de l’ar-
tista ilerdenc Àngel Jové, 
no ha deixat indiferent a 
ningú i, si bé és cert que 
les crítiques es compten 
per centenes, se l’hi ha de 
reconèixer a l’artista la ca-
pacitat de brindar als llei-
datans una nova mirada 
a la Seu Vella; la “mirada 
perduda”, concretament, 
vessant fotogràfic en la 
qual se sap que Jové fa 
anys que està entregat.
El post de presentació del 
cartell que ha penjat la 
Paeria a les xarxes socials 

Abel Pujol
Frases no subordinades

el desafortunat disseny i 
molts li recriminaven que 
l’obra no ofereix una imat-
ge fidel i clara de la ciutat.
En discrepo, crec que la 
crítica naix de certa in-
comprensió. Sí que és cert 
que la imatge es veu de-
senfocada, però crec que 
un poble tant avesat a la 
inclemència de la boira 
ho podria considerar un 
factor secundari. La fal-
ta d’estètica tampoc ens 
hauria d’estranyar gaire, 
perquè per molt que ens 
l’estimem la ciutat no des-
taca per paisatges massa 
bucòlics i hem de reconèi-
xer que Stendhal no hi ha-
gués tingut cap orgasme, 
a Lleida... A més, la fo-
tografia mostra el castell 
de la ciutat, que està en 
plena competició per ser 

elegit monument favorit 
de Catalunya, i tenint en 
compte la gran repercus-
sió que està tenint el car-
tell serà una promoció es-
pectacular arreu de tot el 
territori.
Per tant, el pas lògic se-
ria que l’Ajuntament con-
vidés el mateix artista a 
pronunciar el pregó de 
Festa Major i així podria 
compartir aquesta “mi-
rada perduda” amb tota 
la ciutadania. Segur que 
molts lleidatans aplaudirí-
em, radiants, les explica-
cions de Jové i la ciutat, 
il·luminada per aquesta 
gran concepció artística, 
començaria a ser cons-
cient del gran llegat que 
aquest cartell aportarà al 
món de l’art contempora-
ni.

 Per molt que 
ens l’estimem, 
Lleida no destaca 
per paisatges 
massa bucòlics 

va estar, des d’ahir al matí, 
en permanent ebullició. 
Molts ciutadans, entre ells 
alguns dissenyadors grà-
fics de la ciutat, confessa-
ven sentir-se ofesos i de-
cebuts per l’obra de Jové. 
Uns defensaven que no es 
pot amagar una alarmant 
falta d’estètica sota el pa-
raigua de l’art conceptu-
al, d’altres es fustigaven 
imaginant la mofa que els 
provocaria als barcelonins 

http://danimartinez.org/
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Otegi
Loquillo tiene muchas 
canciones. Unas bue-
nas, otras malas y, la 
mayoría, regulares. 
Es normal, supongo, 
cuando alguien lleva 
cuarenta años cantan-
do. Le pasa a él, le su-
cede a Bunbury, le ocurre 
a Nacho Vegas y también, 
imagino que le acabará 
pasando a Pablo und Des-
truktion –mi último descu-
brimiento–, pero bueno; 
ya digo que es lo normal. 
De entre las canciones 
buenas –quizá en realidad 
sea sólo regular tirando 
a buena, porque tiene un 
punto de ñoñería– Loqui-
llo tiene una a la que hasta 
la fecha no le había pres-
tado demasiada atención 
en la que habla de Salva-
dor Puig Antich. Puig An-
tich, como bien es sabido, 
fue uno de los dos últimos 
reos –el otro fue el alemán 
Georg Welzel– ejecuta-
dos en España mediante 
el expeditivo garrote vil. 
A los dos les mataron con 
diez minutos de diferencia 
(9.40 en Barcelona Salva-
dor y 9.30 en Tarragona 
Georg) el 2 de marzo de 
1974. Sobre Georg –apo-
dado Heinz Chez– hay una 
obra de teatro de Els Jo-
glars y un excelente libro 
de Raúl M. Riebenbauer 
que me habría encantado 
escribir en el que se ex-
plica su historia y sobre 
Salvador hay una película, 
muchos libros, poemas y 
canciones. La última, que 
yo sepa, es la de Loquillo 
y trata no tanto de lo que 
pasó con Antich y Welzel – 
lo sabemos todos eso– si 
no de lo que supuso aque-

L. Á. Pérez de la 
Pinta 
Pintan bastos

llo para Loquillo, que en-
tonces tenía 13 años y era 
un chaval de El Clot que 
se llamaba José María. La 
canción es de 2005 y, aun-
que incluye frases un tanto 
excesivas como “mi niñez 
partida en dos”, se deja 
escuchar y resume, me pa-
rece a mí y perdonen si me 
pongo estupendo, el ca-
rácter trascedente de un 
Puig Antich que no impor-
ta tanto por lo que hizo si 
no por lo que acabó signi-
ficando para mucha gente 
en relación a una dictadura 
que desde aquel 2 de mar-
zo dejó de tener el sentido 
o la explicación acomoda-
ticia que para mucha gen-
te tenía todavía entonces. 
Para que lo entendamos 
los que no habíamos naci-
do o no teníamos uso de 
razón en marzo del 74, lo 
de Puig Antich fue al fran-
quismo lo mismo que lo 
de Miguel Ángel Blanco 
a ETA: la gota que sobre-
ció el vaso para siempre. 
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La canción, ya digo, es de 
2005 y hasta la fecha no me 
había parecido nada del 
otro aquél; pero este mes, 
y en concreto desde que a 
mediados vi la entrevista 
que Jordi Évole le hizo a 
Arnaldo Otegi, me parece 
otra cosa. Y me lo parece 
porque la canción y aque-
lla entrevista necesaria –sí, 
como cualquier periodista 
que se precie yo también 
creo que hay que entrevis-
tar al mismísimo diablo si 
se deja– sirven a mi enten-
der para lo mismo. Y ese 
lo mismo para lo que sir-
ven es, ahí es nada, dar la 
verdadera medida de una 
persona. De dos personas, 
en este caso y en concreto. 
Una es Loquillo y, la otra, 
claro, Otegi. La valía de la 
gente, creo yo, la marcan 
no tanto las grandes co-
sas que pueda hacer uno - 
cada vez son menos– si no 
lo que se te ocurre cuando 
a tu alrededor pasa algo 
que trasciende. Así, desde 

este mes de abril sabemos 
todos que; igual que el 
año que mataron a Salva-
dor Loquillo –que tenía 13 
años– colgó un póster con 
la cara de Puig Antich en 
su habitación; el día que 
mataron a Miguel Ángel 
Blanco, y eso se lo con-
tó Otegi a Évole sin des-
peinarse, Arnaldo estaba 
en la playa de Zarauz con 
la familia. En la playa, en 
bañador y tumbado al sol 
mirando a ver quién pa-
saba. Imagino que al muy 
hijo de la grandísima perra 
no le debió costar mucho 
encontrar sitio porque ese 
día –yo no tenía 13, te-
nía 19– estábamos todos 
pendientes de la tele o la 
radio para ver qué hacían 
sus mierdas de amigos con 
aquel chaval de 29 años 
que; además de concejal 
del PP en Ermua, era eco-
nomista, hijo, hermano, 
batería de un grupo y fan 
como el que suscribe de 
los Héroes del Silencio. Yo 

no puse un póster con su 
cara en mi cuarto aquel ju-
lio del 97; pero, ahora que 
lo sé, no puedo evitar que 
se me revuelvan las tripas 
cada vez que me acuerdo 
de dónde estaba Arnaldo 
el día que mataron a Mi-
guel Ángel Blanco. Segu-
ramente, y aunque diga lo 
contrario, el año que ma-
taron a Salvador a él tam-
bién le dio igual. Loquillo 
tiene otra canción –ésta es 
de las de verdad buenas– 
en la que dice que que en 
la vida, siempre, hay que 
mirar hacia un lado. Y sí: 
igual que en marzo del 74 
estaban los que colgaron 
un póster en su habitación 
con la cara de Puig Antich 
y los que se fueron a dar 
una vuelta, en julio del 97 
estaban los que se fueron 
a la playa y los que no. 
Blanco y negro; bueno o 
malo, como dice Loquillo. 
Y cada uno en el sitio que 
le corresponde y elige li-
bremente.

https://www.youtube.com/watch?v=g8gtVRhgnKo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZXLv36aFbUs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Abnlp9QiGyo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Abnlp9QiGyo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UEzlhQz4Ja4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UEzlhQz4Ja4&feature=youtu.be
http://www.elsjoglars.com/produccion.php?idPag=latorna
http://www.elsjoglars.com/produccion.php?idPag=latorna
http://www.casadellibro.com/libro-el-silencio-de-georg/9788478712656/1009882
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_(pel%C3%ADcula_de_2006)
http://www.casadellibro.com/libro-cuenta-atras-la-historia-de-salvador-puig-antich/9788483073322/751000
http://www.atresplayer.com/television/programas/salvados/temporada-11/capitulo-18-entrevista-arnaldo-otegi_2016041600183.html
http://okdiario.com/espana/otegi-estaba-en-la-playa-con-mi-mujer-y-mis-hijos-el-dia-que-asesinaron-a-miguel-angel-blanco-111487
http://okdiario.com/espana/otegi-estaba-en-la-playa-con-mi-mujer-y-mis-hijos-el-dia-que-asesinaron-a-miguel-angel-blanco-111487
http://elpais.com/diario/1997/07/16/ultima/869004001_850215.html
http://elpais.com/diario/1997/07/16/ultima/869004001_850215.html
http://elpais.com/diario/1997/07/16/ultima/869004001_850215.html
https://www.youtube.com/watch?v=tL5ziwTgAyc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tL5ziwTgAyc&feature=youtu.be
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“És Espanya”. Aquesta és una fra-
se que utilitzo sovint per explicar 
precisament coses inexplicables. 
L’uso normalment quan he de jus-
tificar comportaments retrògrads 
de ciutadans i sobretot de polítics 
d’aquest país. A les dotze de la nit 
del 2 de maig expira el termini per 
investir president a l’Estat i, tret 
d’un miracle (amb què no compto) 
hi haurà noves eleccions. “És Es-
panya”, penso, doncs. Perquè a un 
altre país europeu segurament no 
s’hauria arribat a aquesta situació. 
24 dels 28 estats membres de la 
Unió Europea estan governats per 
coalicions. A Alemanya i a Àustria 
governen conjuntament socialistes i 
conservadors i a Bèlgica fins a qua-
tre partits integren el govern. Però 
els polítics espanyols sembla que 
siguin al·lèrgics a les coalicions com 
si per ells fossin un sacrilegi o una 
traïció als seus votants. Volen fer 

veure que tenen una integritat que, 
alhora, la majoria obliden durant els 
següents quatre anys. Però la traïció 
no és pactar amb un partit o per-
metre amb la teva abstenció la seva 
investidura. La traïció és votar en 
contra de les teves conviccions i les 
teves promeses electorals en inici-
atives parla-
mentàr ies , 
j u s t i f i c a n t 
que és el 
millor quan 
en realitat 
no hi creus 
però t’obliga el teu soci de govern. 
Aquí la integritat i el compromís ja 
són història. Que governi qui vulgui, 
però que els partits votin allò que 
han promès als ciutadans als quals 
representen amb el seu vot. Si go-
verna el partit “X” i proposa canvi-
ar la llei “Y” però la resta de partits 
s’hi oposen, la proposta del govern 

no tirarà endavant. Llavors, és igual 
qui estigui al govern; l’important és 
que la pluralitat parlamentària ac-
tual serveixi per aprovar o rebutjar 
mesures que representin la majoria 
dels ciutadans amb el vot de diver-
sos partits que hi estiguin a favor o 
en contra. Però el que vulguin els 

ciutadans els és igual, hi ha coses 
més importants com una cadira i un 
càrrec. Els són igual els sis mesos 
que hauran passat entre uns comicis 
i els altres en què el país està aturat 
enmig d’una crisi que segueix, per 
molt que ens vulguin vendre el con-
trari, i els és igual la despesa de 136 
milions d’euros que es calcula costa-

rà repetir les eleccions el 26 de juny. 
A més, què passarà si després de les 
noves eleccions seguim igual, sen-
se majories clares? Farem el ridícul 
repetint els comicis fins a l’eternitat 
o farem també el ridícul arribant a 
pactes als quals hauríem d’haver ar-
ribat després de les primeres elec-

cions? La gent no canviarà el seu 
vot. Hi haurà votants, això sí, que, 
cansats de tanta comèdia, no aniran 
a votar. Poden ser doncs les elecci-
ons amb menys participació de la 
història i, per tant, amb uns resultats 
menys plurals que els aconseguits 
al desembre. Potser això és el que 
volen alguns. “És Espanya”.

    Remenat de bolets Laura Cortés

“És Espanya...”

Marc Retamero
Temps mort

Blau al Firmament
Els aficionats del Lleida 
Esportiu darrerament vi-
vim en una autèntica mun-
tanya russa d’emocions. I 
és que la trempera gene-
rada per l’excepcional 
rumb de l’equip, tercer 
classificat i amb plenes 
aspiracions de disputar el 
play-off d’ascens a final de 
temporada, contrasta amb 
el desencís ocasionat per 
la situació extraesportiva 
que viu l’entitat. Els juga-
dors i el cos tècnic seguei-
xen sense cobrar i ja van 
camí de cinc mesos sense 
percebre el sou que tan 
bé s’estan guanyant sobre 
el camp. Després del dar-
rer comunicat emès pels 
jugadors, farts de xantat-
ges, pressions i llargues 
de la directiva, no puc ser 
gaire optimista pel que fa 
a la resolució del conflic-
te, tot i que pel bé de tots 
plegats urgeix que això se 
solucioni el més aviat pos-
sible. Tanmateix, com a 
antídot a la depressió que 
han generat les últimes 
notícies en alguns afici-
onats, avui no m’agrada-
ria parlar de futur, ni tan 
sols de present, sinó més 
aviat rememorar allò que 
ens ha de fer sentir orgu-

idiosincràsia i els valors 
del club i els seus aficio-
nats. Tots ells narrats en 
primera persona per per-
sonalitats transcendents 
en l’imaginari col·lectiu 
del futbol de casa nostra. 
Des d’entrenadors com el 
mític Mané, que escriu el 
pròleg, fins a Emili Vicen-
te, passant per periodistes 
de la talla del Dani Badia o 
l’Artur Peguera i abonats 
de pedra picada com el 
Ferran Montardit o l’Anna 
Maria Busom.
Per què som del Lleida? 
Suposo que, al cap i a la 
fi, perquè és l’equip de 
la nostra ciutat, però de 
ben segur que també hi 
ha quelcom d’irracional en 
tot això. És un sentiment 
que et colpeix i t’atrapa. 
T’atrapa per sempre. La 
lectura de Blau al Firma-
ment sens dubte ajuda a 
florir la febre blava. Una 
passió que sovint tenim 
endormiscada, però que, 
com la primavera, sempre 
acaba ressorgint. Llegir el 
llibre m’ha dut a reflexi-
onar sobre el meus inicis 
com a aficionat blau. No 
m’hi he hagut d’escar-
rassar gaire per situar-los 
a finals de la campanya 

2003-2004, amb la llavors 
Unió Esportiva disputant 
la lligueta d’ascens a Se-
gona Divisió i finalment 
aconseguint el premi de 
retornar a la divisió de 
plata del futbol espanyol. 
I és que hi ha moments 
que, com el primer amor, 
sempre perduraran en la 
memòria malgrat el pas 
el temps. Tenia 12 anys 
i fins aleshores el futbol 
pràcticament ni m’havia 
interessat. He d’agrair al 
meu pare, aficionat dels 
de tota la vida, que em 
portés al Camp d’Esports 
i m’encomanés una febre 
de la qual ja mai més m’he 
pogut desenganxar. Vaig 
estar en els tres partits a 
casa d’aquella promoció 
d’ascens, contra Cultural 
Leonesa, Pájara Playas i 
Celta B, i els recordo com 
si fos ahir. Val a dir que 
no era la primera vegada 
que trepitjava el temple 
blau, doncs recordo ha-
ver-hi estat anteriorment 
en ocasions molt esporà-
diques, però sí era el pri-
mer cop que ho feia amb 
cert interès i essent cons-
cient del molt que hi havia 
en joc. Els gols de Lezaun, 
les samarretes de Vall Ru-

fea, els càntics del Gol 
Nord... són molts i bons 
els records, però el que 
més em va marcar no es 
va produir precisament al 
Camp d’Esports. Va ser el 
partit al camp de la Cultu-
ral Leonesa, que en cas de 
guanyar-lo ja ens atorgava 
l’ascens. Per la ràdio vam 
seguir el partit en aquella 
calorosa tarda de diumen-
ge, vibrant com bojos amb 
el gol de Crusat que valia 
la glòria. Quan ja tothom 
havia destapat el cava i la 
televisió connectava en di-
recte per anunciar la bona 
nova, el conjunt lleonès va 
empatar el matx en la dar-
rera jugada del descompte 
i ens va deixar a tots amb 
la mel als llavis. Mirant-ho 
amb perspectiva, agraei-
xo que fos així ja que això 
ens va permetre celebrar 
l’ascens a casa la setmana 
vinent en una inoblidable 
golejada (3-0) enfront del 
Celta B. Al moment, però, 
la bufetada va ser dura i 
recordo que aquella nit 
em va costar molt agafar 
el son, quelcom que mai 
hauria imaginat que em 
succeiria pel futbol. Lla-
vors vaig entendre el sig-
nificat de ser del Lleida.

llosos de ser del Lleida. 
Aquest Sant Jordi m’ha 
caigut a les mans el llibre 
amb el títol que encapçala 
aquest article. Sí, Blau al 
Firmament, una obra amb 
el segell de l’Associació 
d’Amics del Lleida que 
hauria de ser imprescin-
dible en les prestatgeries 
de tots aquells que tenim 
el cor blau. A través de les 
seves pàgines es pot de-
vorar un seguit d’històries, 
anècdotes i records que 
han marcat la trajectòria 
de l’anomenat esport rei a 
la nostra ciutat. Moments, 
molts d’ells desconeguts 
per a mi, que et transpor-
ten a una època pretèrita 
i t’ajuden a entendre la 
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3,2,1.... i acció!
Sales de cinema plenes, 
cues per comprar en-
trades, horaris com-
plets, gent bocabada-
da mirant els cartells 
de les estrenes, perso-
nes traient un bitllet de 
5 euros per comprar una 
entrada, cues per comprar 
crispetes.... Sembla que 
descrigui una pel·lícula del 
2000, quan anar el cinema 
era una activitat permesa 
per a totes les butxaques. 
Amb una mitjana de 8,50 
euros per entrada, anar al 
cinema és un gest apte no-
més per a nobles.
Però ja torna a estar aquí 
la Festa del Cinema per fer 
d’aquesta imatge una reali-

Ares Valdés
Coma i Punt

tat de nou. Els dies 9, 10 i 
11 de maig es podrà accedir 
a les sales participants en la 
promoció al preu de 2,90 
euros per entrada mostrant 
l’acreditació al cinema. A 
Lleida hi participen tres ci-
nemes: el JCA Cinemes Llei-
da-Rambla, el JCA Cinemes 
Lleida-Principal i el JCA Ci-
nemes Lleida-Alpicat. Amb 
més de 3.000 sales disponi-
bles a tot l’Estat, l’objectiu 
és arribar a les 1,5 milions 
d’entrades venudes. Tot i 
que en l’anterior edició, la 
del novembre (i la novena), 
es van superar els 2 milions.
Algú dubta que a la gent 
li agrada el cinema i que si 
les entrades fossin més eco-

nòmiques hi aniríem més? 
L’objectiu principal de la 
cita, segons l’organització, 
és fomentar l’assistència a 
sales de cinema com un hà-
bit social i cultural i mostrar 
l’agraïment de la indústria 
a tots els espectadors que 
cada any gaudeixen de la 
màgia de les pel·lícules a 
la pantalla gran. Són molts 
els cinemes que han tancat 
després de la pujada de 
l’IVA cultural al 21% i la da-
vallada d’espectadors. Per 
tant, si es vol tornar a donar 
un impuls al cinema hem de 
començar per oferir alterna-
tives, donat que el preu no 
baixarà, almenys en els prò-
xims anys.
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byBalasch

 Amb aquest 
preu, anar al 
cinema és un gest 
només apte per a 
nobles  

 Són molts  
els cinemes que 
han tancat després 
de la pujada de 
l’IVA cultural 
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Heroisolímpics
L’irresistible cant 
de sirena olímpic

Birgit
Fischer

 ANTONIO MEGÍAS
 LLEIDA
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Les proves esportives que es 
disputen en els Jocs no tenen 
res d’especial en si mateixes, 
ja que també se celebren als 
Campionats del Món, als Eu-
ropeus, Estatals i així fins als 
campionats més locals. L’im-
portant de la cita olímpica és 
l’escenari, la transcendència, 
la vivència més enllà de l’es-
port. Per això, per a qualsevol 
esportista és ja un fita poder 
ser un dels participants i per 
la majoria és molt difícil trobar 
el moment de renunciar a ella, 
sempre que hi hagi una míni-
ma possibilitat, es vol tornar.
Aquest desig dut a l’extrem, 
a més de la capacitat física, 
per descomptat, és el pilar 
dels extraordinaris casos de 
longevitat que han anat apa-
reixent al llarg de la història. El 
rècord el té el genet canadenc 
Ian Millar amb deu participa-
cions, seguit pel veler austríac 
Hubert Raudaschl i el tirador 
letó Afanasijs Kuzmins, amb 
nou. 
Però és clar, tampoc és el ma-
teix participar que assolir me-
dalles i seguir al més alt nivell 
durant molts Jocs Olímpics, 
aquí el ventall es redueix 
de manera dràstica i si 
ens n’anem al cim ens 
trobem a aquells ca-
paços d’aconseguir 
un títol en diverses 
edicions. Aquesta 
classificació està 
encapçalada per 
l’esgrimista honga-
rès Aladár Gerevich i 
la nostra protagonista 
d’avui, que van aconse-
guir un registre impensa-

ble en guanyar almenys una 
medalla d’or en 6 Jocs.
Birgit Fischer, nascuda el 1962 
a Brandeburg an der Havel, a 
la llavors Alemanya Oriental, 
és la millor piragüista de la 
història, una de les persones 
que més amor ha mostrat pels 
Jocs, que més esperit gua-
nyador tenia a dins, la sego-
na dona amb més medalles. 
Semblava que marxava, però 
no, sempre tornava a caure 
davant els encants de la sirena 
olímpica.
Birgit va aprofitar l’afició ex-
cursionista dels seus pares i 
el seu germà gran per aficio-
nar-se al piragüisme i estant 
com estava al món comunis-
ta, l’Estat no va trigar a ado-
nar-se’n que allà hi havia una 
possible campiona i reclu-
tar-la. 
Recentment estrenada l’ado-
lescència va entrar en l’exèr-
cit i va iniciar un altíssim ritme 
d’entrenaments que li va per-
metre arribar amb 18 anys als 
Jocs de Moscou’80 en pleni-
tud de condicions. Ningú es-
perava d’aquella joveneta un 
resultat massa bo, però va en-
dur-se amb molta facilitat el tí-
tol olímpic en el K-1 500, sent 
l a més jove pi-

ragüista 

en aconseguir-ho. La flama es-
tava encesa.
No obstant això, maleïts boi-
cots. Malauradament, Guerra 
Freda era un concepte molt 
relacionat amb els Jocs Olím-
pics en aquells anys 80 i al boi-
cot occidental a Moscou el va 
seguir el dels països de l’òrbi-
ta soviètica a Los Angeles’84, 
així que Birgit no va poder 
anar a la seva cita olímpica. La 
flama es feia petita i 
el 1986, quan va 
tenir al seu pri-
mer fill, sem-
blava gaire-
bé apagada, 
encara que 
no va deixar 
d ’en t rena r. 
Però l’embaràs 
havia anat bé, 
el nen creixia fort 
i Seül’88 s’apropava. Ja 
no era una joveneta però te-
nia forces, com va demostrar 
al Mundial de 1987, en què va 
arrasar.
A la capital coreana, la búlga-
ra Vanja Gesheva, que havia 
estat segona a Moscou per 
darrere de Birgit, es va pren-
dre la revenja i la va guanyar 
per molt poc, deixant a l’ale-
manya amb la plata en el K-1. 
Però en el K-2 i en el K-4, va 
guanyar la medalla d’or, pu-
jant molts esglaons en l’escala 
d’herois. 
Un any després, amb el seu 
segon embaràs, va arribar 
també la seva segona reti-
rada, aquesta vegada més 
seriosa i radical. Durant tres 
anys, que van coincidir amb 
la caiguda del mur de Berlín 
i la reunificació alemanya, va 
deixar d’entrenar. Però a l’ini-
ci de 1992, la sirena va tornar 
a cantar, aquesta vegada des 

Molts cops 
volia marxar 
però sempre 

tornava

de Barcelona. Bir-
git no va resistir-se 

i a les “nostres” plat-
ges va reconquerir l’or en 

el K-1, competint ja per l’Ale-
manya unida, i una plata per 
equips. Va començar llavors 
una tirania absoluta. Durant 
vuit anys va dominar el pira-
güisme assolint incomptables 
títols mundials –en total EN té 
28– i oferint dues actuacions 
més en els Jocs Olímpics que 
la van instal·lar al grup dels 
mites. A Atlanta’96 va acon-
seguir el seu cinquè or i una 
plata i a Sydney 2000 els seus 
braços tenien la mateixa po-
tència. Dos ors i una altra pla-
ta. Per si han perdut el comp-
te, cal recordar que en la seva 
exhibició a la capital australia-
na tenia ja 38 anys.
Com era lògic, només acabar 
l’última prova en aquells Jocs 
va dir: “Aquesta vegada sí que 
és de debò, ho deixo”. I ho va 
deixar, però els Jocs són insis-
tents, seductors, i cada quatre 
anys tenen el costum d’aparèi-

xer de nou. Atenes 2004, què 
faria Birgit? Va tornar. Eren 
els seus sisens Jocs Olímpics, 
amb 42 anys a les espatlles i 
les possibilitats d’èxit ja eren 
menors, però en un dels mo-
ments més icònics dels últims 
temps, l’equip alemany, amb 
la nostra incombustible lide-
rant l’embarcació i trencant el 
vent, va imposar-se per menys 
de dues dècimes a Hongria. 
No hi havia paraules, esdeve-
nia un dels estels més rutilants 
dels Jocs del retorn a Grècia, 
una icona de la perseverança, 
de la passió per l’esport.
Increïblement, després de 
deixar passar sense aparent 
dificultat Pequín’08, al gener 
del 2012 va anunciar que in-
tentaria classificar-se pels Jocs 
de Londres amb 50 anys. Va 
entrenar dur, però pocs me-
sos després se li va detectar 
una arítmia que va ser la fi 
del seu camí esportiu... o qui 
sap?, en menys de 100 dies 
comencen els Jocs de Rio de 
Janeiro. Tornarà?

http://www.7accents.cat
https://www.youtube.com/watch?v=KuvWzNs-0WY
https://www.youtube.com/watch?v=SO5MzoMrixE
https://www.youtube.com/watch?v=6vDKTUbpKVo
https://www.youtube.com/watch?v=VATOvprYDDo
https://www.youtube.com/watch?v=BK03p2K4mCQ
https://www.youtube.com/watch?v=S-MsaTqUy-8
https://www.youtube.com/watch?v=Siu_oxCiAxMv=KuvWzNs-0WY
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Però com dimonis van fer 
aquella pel·lícula? Part 6:
‘A.I.’, d’Steven Spielberg
Una mirada cap a la pel·lícula més cruel i fosca d’aquest director

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

A.I. compleix quinze anys. La 
pel·lícula que va marcar un 
punt d’inflexió en la carrera 
d’Steven Spielberg no sembla 
envellir al pas del temps. I és 
que malgrat no haver estat re-
colzada en el seu moment per 
la crítica, en part a causa del 
seu injustament criticat tercer 
acte, el seu esperit sembla 
posseir un do d’immortalitat 
molt semblant al del seu pro-
tagonista.
Per què és aquesta pel·lícula 
tan especial? Què va desper-
tar l’interès del director de 
Jaws per aquesta història? 
Què amaga aquell tercer acte 
que disgusti tant a la crítica?
Anem per parts. Encara que 
per començar a entendre’ns 
ja puc anar avançat que la 
resposta a les dues primeres 
preguntes està composta per 
una única paraula: Kubrick.
Malgrat haver estat dirigida 
per Spielberg, A.I. va ser en 
realitat un projecte en el qual 
Stanley Kubrick ja portava 
treballant des de principis 
dels anys vuitanta. Fortament 
impressionat pel relat de Bri-
an Aldiss, Supertoys Last All 
Summer Long, el director de 
The Shining comença a redac-
tar una adaptació del mateix 
en la qual també col·laboraria 
el propi Aldiss. És el 1984 
quan Kubrick decideix parlar 
per primera vegada a Spiel-

David i el seu osset 
Teddy en un fotograma 
del film ‘A.I.’, dirigit 
per Steven Spielberg i 
protagonitzat per Ha-
ley Joel Osment.

Kubrick
portava

treballant en 
‘A.I.’ des dels

vuitanta’ 

berg del projecte, ja que veia 
en el llavors jove director la 
figura perfecta per tirar enda-
vant aquell conte de fades fu-
turista. Des d’aquell moment i 
durant els següents deu anys, 
tots dos directors van conti-
nuar parlant del projecte fins 
que un dia “Stanley em va dir: 
crec que tinc una gran idea. 
Jo produeixo i tu dirigeixes”, 
relatava Spielberg. “Vam pas-
sar dos mesos revisant tots 
els storyboards i dibuixos que 
havia fet sobre el film, així 
com un tractament de noran-
ta pàgines basat en l’obra de 
Brian Aldiss i un guió que Ian 
Watson havia elaborat al cos-
tat d’Stanley. Jo li deia que 
era la història perfecta per a 
ell, i ell em deia que era la 
història perfecta per a mi”. 
Finalment jo acabaria pro-
duint i Stanley dirigiria”.
No obstant això, Kubrick 
mor el 1999 i Spielberg 

pren el relleu al capdavant 
de la producció. Deixa a un 
costat tots el seu projectes i 

decideix bolcar-se de ple en 
la història que el seu amic li 
havia llegat. Era la primera 
vegada en vint anys que Spi-
elberg s’asseia davant d’una 
màquina d’escriure. L’última 
vegada que ho havia fet va 
ser amb Close Encounters of 
the Third Kind. D’aquesta ma-

nera, el director de Jurassic 
Park volia assegurar-se que 
totes les idees i l’esperit de 
Kubrick es mantinguessin de 
la mateixa manera que ell ha-
gués volgut. “Era una història 
preciosa i també una manera 
d’honrar a Stanley”, deia el 
propi director.

D’aquesta manera s’engega-
va la producció d’A.I., amb el 
propòsit de ser estrenada en 
2001, un any molt significatiu 
per a Kubrick.
“Com es tracta d’una histò-
ria que transcorre en el futur, 
gens existeix realment. Tot va 
haver de ser dissenyat, fabri-
cat i inventat per Steven. El 
procés de comunicar això a 
les diferents persones i depar-
taments va ser tot un repte”, 
afirmava Kathleen Kennedy, 
productora del film.
Narrativament, A.I. està com-
posta de tres parts ben dife-
renciades. La primera d’elles 
es una obertura en la qual 
coneixem la història d’un ma-
trimoni que compra un nen 
robot o Meca, David, per su-
plantar la figura del seu ve-
ritable fill, que roman en un 
estat de coma mentre tracten 

realitzadorDani MartínezOPiNiÓ
Fa dos anys vaig veure ‘Coherence’
El meu Blu-Ray de Coherence jeia avui 
a això de les nou del matí, com qualse-
vol altre matí, aparedat entre la resta 
de la meva col·lecció de Blu-Ray’s que 
la prestatgeria del meu dormitori s’en-
carrega de protegir de tot menys de la 
pols. Com algun que un altre matí, que 
ja vindria a ser menys que dir “qual-
sevol altre matí”, he pensat que seria 
bona idea treure-li el precinte i veure-la 
d’una vegada. Que per a alguna cosa 
me la vaig comprar. No és que no hagi 
vist la pel·lícula. L’he vist i quan ho vaig 

fer vaig quedar tan meravellosament 
fascinat que vaig decidir comprar-me-
la per, òbviament, veure-la de nou, i 
potser, un dia, parlar-vos d’ella. Expli-
car-vos que és una d’aquestes pel·lis 
de ciència-ficció feta amb un pressu-
post ridícul, rodada amb dues càme-
res d’anar per casa i el guió de la qual 
aconsegueix realment volar-te el cap. 
Us parlaria que un bon guió fa molt i 
després parlaria malament de les pel-
lícules de superherois. Mireu Coheren-
ce. Us agradarà. :)
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VENDA i REPARACIÓ de MAQUINÀRIA AGRÍCOLA i AUTOMOCIÓ
Mecànica en general  •

Electricitat  •

Diagnosi d’avaries  •

Climatització  •

Pneumàtics  •

Canvi de llunes  •

Regeneració de fars  •

Muntatge d’enganxalls  •

Fotografia del rodatge d’‘A.I.’ en la qual veiem Lindsay 
MacGowan manipulant els cables de l’osset Teddy. El cap de 

Teddy estava 
compost

per 24
motors

d’esbrinar una cura per a la 
malaltia que pateix. Aquest 
acte acaba amb l’abandona·
ment de David per la seva 
“mare” en un bosc. És aquí 
quan comença el periple del 
nen Meca al costat de Teddy, 
el seu osset de peluix intel·
ligent. “La creació de Teddy 
va suposar un enorme treball, 
ja que volíem és que l’espec·
tador veiés en pantalla fos el 
més real possible, reduint al 
màxim l’ús de CGI”, explica·
va Lindsay MacGowan, su·
pervisor d’efectes. “En total 
hi havia 6 persones movent a 
Teddy. Parlo de braços, cap, 

cos, cames i trets facials. El 
seu cap estava compost per 
24 servomotors. Teddy va tre·
ballar els 67 dies que va durar 
el rodatge. Alguna cosa real·
ment inusual per un animatrò·
nic”, afegia MacGowan.
David comença així a vagar 
per un món fosc i d’excessos 
en el qual es dóna caça als 
Mecas defectuosos per des·
truir·los davant d’un públic 
humà exaltat. “Es tractava de 
la primera gran escena de ro·
bots de la pel·lícula. Hi havia 
marionetes animatròniques, 
de fils, hidràuliques, contro·
lades per radi i amb vares. 

A més, la gàbia en la qual es 
trobaven estava construïda 
sobre d’un clot cavat al terra i 
en el qual hi havia més de vint 
titellaires que movien els ro·
bots de la superfície. Fora hi 
havia altres 20 titellaires amb 
ràdios. En total, van fer falta 
46 titellaires i tècnics per fer 
possible aquesta seqüència”, 
explicava J. Alan Scott, super·
visor d’efectes.
Desorientat i únicament guiat 
per la idea de tornar a veure 
a la seva mare, David arriba 
a Rougue City, una ciutat de 
sexe i neó en la qual l’acom·
panya Gigolo Joe, interpretat 

per un excel·lent Jud Law. És 
aquest tram del film on pot 
ser trobem un homenatge d’ 
Spielberg al propi Kubrick, i 
on millor podem apreciar 
l’enorme enverga·
dura del projec·
te, així com la 
meticulositat 
amb la qual 
es va de·
senvolupar  
l’àmplia va·
rietat de 
detalls amb 
els quals el 
director d’Indi-
ana Jones inunda 
la imatge, com l’en·
trada a la metròpoli a través 
d’aquell pont que travessa 
l’enorme boca d’una dona. 
Per primera vegada, el cine·
ma feia ús d’un escenari total·
ment virtual, tecnologia que 
poc temps després adoptaria 
Peter Jackson en The Lord of 
the Kings. D’aquesta forma, i 
emprant el relat de Pinochio, 

l’espectador arriba al costat 
de David al tercer i últim acte 
del film. Un tram de pel·lícula 
cruel i revelador que llança 

un missatge desespe·
rançador per a la 

humanitat. Un 
final al qual 

tal vegada 
l ’ e s p e c ·
tador no 
e s t a v a 
disposat 
a enfron·

tar·se, raó 
més que 

suficient per·
què ho acabi 

rebutjant. Un de·
senllaç digne d’un Spi·

elberg adult que aconsegueix 
donar pas a l’etapa més ma·
dura de la seva carrera. 
“Ens van fer massa llests, rà·
pids i nombrosos. Sofrim pels 
seus errors, però quan arribi 
el final solament quedarem 
nosaltres”.

VISUALAUDIO
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Joan de Tanet
al contraatac

“Cal mullar la ploma 
al cor per crear”

Té el seu estudi -ell prefereix 
parlar de taller- a Rufea, és 
de La Granadella, va estudi-
ar a Roma i Carrara i, quan hi 
parles, és impossible treure’s 
del cap la imatge d’allò que 
els clàssics en deien artista 
total. Pinta, esculpeix, dibui-
xa i ensenya. El seu nom real 
es Joan Pujol i Torres, però li 
diuen Joan de Tanet.  Tanet 
és el nom de la casa familiar.  
Diu que ho va triar perquè és  
senzill de pronunciar en qual-
sevol idioma.

Qui ets ja ho sabem però...
què ets? com et definiries?

Quan em pregunten, faig 
com aquell qui deia allò de 
que, si al llarg de la meva vida 
faig més quadres, em diran 
pintor i, si aconsegueixo fer 
més escultures,  em diran es-
cultor. Pensa en Leonardo. Ell 
en feia tres cercles que con-
vergien en un punt: eren els 
cercles de l’arquitectura, la 
pintura i l’escultura i el punt 
en comú, allà on convergi-
en, era el que ell anomenava 
disegno, Per Leonardo i els 
seus contemporanis el diseg-
no era el dibuix. I el dibuix, 
que és saber plasmar quel-
com de manera tridimensio-
nal en una superfície, és per a 
mi el fonament de tot.

Hi ha artistes que no en sa-
ben de dibuixar

L’art contemporani és, com 
diuen els italians; un caldero-
ne, una gran olla dins la qual 
hi cap de tot. Hi ha gent com 
en Frank Stella que han estat 
artistes d’èxit sense saber di-
buixar, peró n’hi ha d’altres 
com en David Hockney que  
diuen que saber dibuixar és 
fer volar un ocell amb dos 
ales. Si no saps dibuixar, has 
de fer més esforç. El dibuix és 
la tradició. És fer com fa ara 
Antonio López i com feia Le-
onardo: primer s’ha de saber 
mirar les coses; després cal 
saber dibuixar el seu perfil; 
més tard, t’has d’atrevir amb 
figures estàtiques i, a conti-
nuació, s’ha de provar de re-
produir estàtues clàssiques. 
Al final, arriben els retrats 

i, quan domines tot això, la 
figura en moviment.  Quan 
saps plasmar com cal la figura 
en moviment, pots composar 
quadres. Tots, des de Leonar-
do fins a Tintoretto, Veronese 
o Caravaggio (aquest feia es-
cenografies) seguien aquest 
model tot i que avui no se 
li dóna valor al fet de saber 
dibuixar. A molts llocs, com 
ara París, ja ni tan sols s’en-
senya. Dibuixar no és només 
representar una cosa bonica: 
és una disciplina; és capacitat 
d’observació i percepció del 
volum i la llum…es pinta tal 
com es dibuixa: un exemple 
és Antonio López. Ell, primer 
dibuixa i, després fa el qua-
dre. 

De petits tots dibuixem, 
però després hi ha un mo-
ment en el qual es deixa de 

fer… Per què?

Pensa en El Petit Príncep, 
quan dibuixen allò que sem-
bla un barret i és una serp 
que s’ha menjat un elefant. 
Quan som infants, del llapis 
surt tot i més. Després bus-
quem el verisme i, si ho acon-
seguim, tirem endavant. Sinó, 
entra un factor en joc que és 
la vergonya. I la vergonya 
bloqueja. Ho deixes córrer i 
passen 30 o 40 anys i enca-
ra dibuixes com un nen. Això 
significa que no vas progres-
sar perquè senties vergonya. 
Els nens que no tenen vergo-
nya o tenen actituds ho po-
den superar. Qui es bloqueja 
es queda parat.

Imagino que tu, de vergo-
nya  d’aquesta de la qual 
parles, mai no en vas tenir

Jo vaig fer una FP… Iniciació 
a les Professions, se’n deia: 
fusteria, torneria, serraller. 
Tot m’ha servit. Vaig espe-
cialitzar-me en línies d’alta 
tensió i anava cap a enginyer. 
Vam muntar una empresa 
d’instal·lacions d’aigua gas i 
electricitat. I encara que tenia 
aptitud, no en tenia de vo-
cació. I ho vaig deixar i vaig 
voler formar-me per ser artis-
ta. Vaig cercar una formació 
clàssica. Cinc anys a Roma, 
una llicenciatura i, després, 
cinc anys més a Carrara per 
aprendre a tallar pedra. Be-
cat per la Fundació Sorigué. 
Jo sóc de La Granadella i a 
la Fundació  hi arribo perquè 
vaig presentar una propos-
ta d’un treball pel centre de 
disminuïts psíquics i encara 
que no va tirar endavant, em 
van cridar perquè van pensar 

que podia donar un cop de mà 
en un projecte que desenvo-
lupaven. D’aquí va néixer una 
amistat. Vaig demanar un cop 
de mà per estudiar a Itàlia i em 
van dir que ho provés.  I com 
que va funcionar, doncs fins 
aquí. 

Ho recomanes això d’estudiar 
quan un ja té una trajectòria?

Amb divuit anys no saps què 
vols. Abans de res, caldria fer 
un assaig, un tast de coses di-
verses com ara fusteria, tapís, 
periodisme, paleta, fontaner o 
electricitat. Cal això i una base 
humanista. I si ets mediocre 
en alguna cosa, dóna igual…
un cinc just s’hi val. Desaparei-
xeria la nota, fins i tot, perquè 
la vida et fa l’examen. Cal sa-
ber fer coses, ser capaç. Com 
abans. Abans la gent sabia fer 
de tot i, per això, érem tots 
més lliures. La mà porta al cer-
vell. És l’eina: amb la mà pots 
fer una cosa sublim i agafar 
també  un mall per trencar una 
pedra a bocins. Quina màquina 
fa això? cap ni una.

Ser artista és un ofici?

A Itàlia, quan et fan un pressu-
post per coses com ara pintar 
un pis hi fiquen una frase:  i la-
vori se farone arreglo a regla 
d’arte… La regla d’art són les 
normes de l’ofici. Són pautes. 
Crear és suar. Quan es fa quel-
com creatiu hi ha una satisfac-
ció física. És la satisfacció de 
dominar la matèria amb la qual 
treballes. I dóna igual si és la 
pedra, la imatge, les paraules 
o qualsevol cosa. Ara, tam-
bé cal paciència. Cal ofici i no 
tenir pressa. Si tots volem ser 
genis als 25 anys, és complicat. 
Hi ha una la regla i és la de les 
10.000 hores. Per arrancar una 
cosa creativa fan falta 10.000 
hores de feina i això són 10 
anys.  Fins i tot els Beatles van 
estar 10.000 hores, és agafar la 
praxis de l’ofici. És dedicació , 
ofici i inspiració. Geni ve de ge-
nitore, que vol dir crear, donar 
vida. El Quijote el fa Cervantes 
després de fer moltes coses i 
fracassar en moltes d’elles. I 
això ho portava a dintre. Cer-
vantes, per escriure, mullava la 
ploma al cor. Cal fer això.

L.Á. PÉREZ DE LA PINTA

https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
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https://es.wikipedia.org/wiki/Tintoretto
https://es.wikipedia.org/wiki/Paolo_Veronese
https://es.wikipedia.org/wiki/Caravaggio
http://www.agirregabiria.net/Principito/1.html
http://www.plantaproject.org/
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Granadella
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