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editorial
Premis
El millor premi és el reconeixement 
públic. I la millor recompensa, la 
satisfacció personal. Fins que els 
premis i les pertinents recompen-
ses premien i recompensen el nos-
tre esforç. Aleshores, amb l’ego ja 
saciat i la butxaca una mica menys 
buida, el reconeixement públic i 
la satisfacció personal passen a un 
discret segon terme, encara que el 
discurs del recent guardonat con-
tinuï sent el mateix. Lògicament, 
hom anhela que el seu treball sigui 
premiat per la crítica, pels entesos 
en la matèria, però admetre-ho 
d’antuvi transmet una imatge de 
frivolitat poc adequada i molt de-
safortunada. En el nostre cas, per 
la manca de sintonia amb els po-
ders fàctics de la demarcació de 

Lleida, la possibilitat que la nostra 
labor periodística a contracorrent 
fos premiada en alguna ocasió ha-
via estat totalment descartada per 
la direcció de l’empresa. Doncs 
un any i mig després de la posa-
da en marxa de 7accents, una de 
les nostres publicacions, el SE7, ha 
estat reconeguda per la Federació 
d’Associacions d’Editors de Prem-
sa, Revistes i Mitjans Digitals en 
Català, que aplega totes les asso-
ciacions de mitjans de comunicació 
escrits de Catalunya. En concret, el 
SE7 ha obtingut el premi a la millor 
nova publicació en català de mans 
del sector periodístic d’aquest país, 
que no ha dubtat a elogiar el nostre 
coratge, la nostra empenta i, sobre-
tot, la tasca que està duent a terme 

7accents per democratitzar la infor-
mació en un territori tan monopo-
litzat com és Lleida. De fet, cap mit-
jà de comunicació de les terres de 
Ponent havia estat guardonat amb 
aquest premi mai. I hauran de pas-
sar molts anys perquè es torni a do-
nar una situació similar, en cap cas 
per una manca de talent periodís-
tic a les nostres contrades, sinó per 
un excés de competència deslleial 
que fa impossible la supervivència 
de qualsevol projecte empresarial 
relacionat amb aquest àmbit que 
no estigui sotmès al règim pseu-
dodictatorial d’una empresa edi-
tora en concret i d’un partit polític 
en particular. De totes maneres, el 
premi ens l’han concedit a Barcelo-
na, on televisions, ràdios i premsa 

escrita se n’han fet ressò. A Lleida, 
en canvi, muts i a la gàbia! Aquí ens 
segueixen veient com una rara avis 
que va per lliure, que no deu favors 
a ningú i que no ha de donar ex-
plicacions del que fa i del que dei-
xa de fer. Certament, ningú no és 
profeta a la seva terra, però d’aquí 
a ocupar un espai residual en l’ima-
ginari de les administracions i les 
institucions lleidatanes hi va un bon 
tros. Ara bé, si el Renault Twingo és 
el cotxe de l’any a Catalunya 2015, 
7accents és el mitjà de l’any a Ca-
talunya 2015. I a qui no li sembli 
bé s’haurà de conformar amb el 
reconeixement públic i la satisfac-
ció personal, perquè el premi ens 
l’hem guanyat nosaltres. Aquest, i 
els que vindran..

l’Accent Gràfic Jo també vull fer el cartell
Lupe Ribot

Només els actes de
Festa Major

organitzats per la 
Sirollada satisfan els 

lleidatans

MONTSE
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La nàutica recreativa, a l’abast de tothom amb 
la 9a Fira Marítima de la Costa Daurada

La culpa 
és dels 
peixos

 L. Á. PÉREZ 
DE LA PINTA

 CAMBRILS
www.7accents.cat

És dilluns, no fa gaire bon dia, 
però som a dalt d’un vaixell. 
La Laia està portant el timó. 
Amb en Fabián –gerent del 
Club Nàutic de Cambrils- al 
costat, clar. Fa deu minuts, 
ella en feia broma però ara 
sembla d’allò més contenta. 
“És ben maco”, diu. Doncs 
sí, ho és. Jo no agafo el timó, 
en fer fotos, m’he marejat 
una mica. Penso en la histò-
ria que ens explicaven fa una 
estona a la dàrsena del Port 
Esportiu de Cambrils. Penso 
també en el meu pare, que es 
va treure fa uns anys el carnet 
de Patró d’Embarcació d’Es-
barjo i me’n recordo de com 
fèiem broma d’ell a casa tots 

una mica. Ara em fa enveja 
ell, em fa enveja la Laia i em 
fan enveja la família de la qual 
en Fabián –el gerent del nàu-
tic i el responsable d’aquest 
particular bateig de mar de 
7accents- parlava fa una esto-
na. Es veu que tota la culpa 
és d’uns peixos. La culpa o el 
mèrit. 
Els peixos en qüestió eren de 
mentida. De plàstic, vaja. Eren 
en una mena de piscina tam-
bé de plàstic i els havien de 
pescar els nens. Nens petits, 
de set anys com el meu. O de 
l’edat dels que tu tens a casa. 
D’aquests que enreden. Tot 
plegat va succeir, diu en Fa-
bián, fa uns anys en una de les 
primeres edicions de la Fira 
Marítima de Cambrils, l’esde-
veniment que explica la nos-
tra presència aquí. Enguany, 
comença avui dia 13 de maig 
i acaba el 16: “Si ho penses, 
és una cosa ben senzilla, però 

què voleu que us digui. Quan 
ho vam ficar el primer any 
ens vam adonar que allò era 
lo más. Tots els nens volien 
pescar peixos i amb els nens 
venien els pares. Els paranys, 
perquè no tothom s’atre-
veix a entrar dins 
d’un Club Nàu-
tic, desaparei-
xien. La gent 
veia que tot 
era normal. 
Normal i 
d i v e r t i t . 
Els podíem 
explicar. Els 
ensenyàvem 
com podien 
gaudir de la mar 
d’una altra manera. I 
comprovàvem que tot el que 
algú els havia explicat abans 
–o s’havien imaginat ells- era 
mentida. “Això de la nàutica 
esportiva s’ha de conèixer; 
perquè al cap i a la fi, és com 

qualsevol altre esport. Com 
l’esquí, com l’atletisme o com 
el futbol. Millor, potser i, de 
vegades, fins i tot més barat”, 
ens explica en Fabián. Abans, 
en Ramon Vallverdú –el vice-

president del Club- ens 
havia explicat que 

apuntar un nen 
per a prendre 

a navegar 
en Opti-
mist costa 
60 euros 
al mes. “I 
si en tens 

dos, el se-
gon paga la 

meitat. I de 
material no n’has 

de comprar pas, t’ho 
deixem nosaltres”. Doncs, sí. 
I és més descansat que el fut-
bol, penso mentre miro cap el 
port. 
La Laia deixa el timó. Com 
que he deixat de remenar 

amb les fotos, se m’ha passat 
el mareig. Surto de la banyera 
–l’espai on seiem es diu així- i 
pel lateral camino fins la proa. 
M’assec allà i miro. És un veler 
no gaire gran, deu fer uns 10-
12 metres. Miro a Internet i 
veig que, si és de segona mà, 
tampoc és tan costós com em 
pensava. “Un apartament és 
més car, de fet…però qui no 
vulgui comprar, pot llogar. 
Llogar és una bona opció per 
iniciar-se”, ens expliquen els 
nostres amfitrions. No som 
els únics que avui estem co-
neixent en primera persona 
això de la nàutica esportiva. 
Ben a prop de nosaltres passa 
un altre vaixell, aquest de mo-
tor. A bord, hi van altres tres 
periodistes de Lleida. Els del 
Club Nàutic de Cambrils han 
muntat una jornada per perio-
distes de Lleida amb motiu de 
la novena edició de la Fira. La 
volien donar a conèixer. “És 

La Fira 
Marítima de la 
Costa Daurada 

arriba a la 
novena edició

http://www.firamaritimacostadaurada.cat/
http://www.7accents.cat
http://www.clubnauticcambrils.com/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8562_Titol-de-patro-ona-dembarcacions-desbarjo
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8562_Titol-de-patro-ona-dembarcacions-desbarjo
http://www.7accents.cat/noticia/5766/la-novena-edicio-de-la-fira-maritima-de-la-costa-daurada-del-13-al-16-de-maig
http://www.7accents.cat/noticia/5766/la-novena-edicio-de-la-fira-maritima-de-la-costa-daurada-del-13-al-16-de-maig
https://www.milanuncios.com/veleros/
https://www.milanuncios.com/venta-de-viviendas-en-cambrils-tarragona/
http://cambrilscharter.com/
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que dels 450 socis del club, 
més d’un 10% és gent de Llei-
da”. Normal. Cambrils és la 
platja de Lleida.
Però tornem amb els peixos i 
la piscina. I la família que va 
entrar al Club Nàutic. Al fi-
nal, es veu que li van agafar 
gust a la cosa. “Passa sovint. 
Aquests eren de Cambrils, 
a més, gent que coneixia el 
mar del mateix que vosal-
tres: d’anar a la platja. Amb 
la tontada dels peixos, van 
entrar, van veure i els va agra-
dar. Van voltar per la fira i els 
petits es van voler apuntar a 
alguna de les activitats que 
fèiem”, explica en Ramon. 
Enguany també en fan d’acti-
vitats. N’hi haurà, ens diuen, 
prop de cinquanta expositors 

que presentaran productes i 
ofertes a milers d’aficionats 
de Catalunya, Aragó, Andor-
ra i, també, el sud de França. 
N’hi haurà de venedors de 
vaixells, però també d’empre-
ses de xàrter, així li diuen als 
qui lloguen vaixells. I també 
organitzadors d’activitats. “Hi 
ha bastant moviment entorn 
de la nàutica. Genera feina i 
riquesa, però això és com si 
les administracions no ho en-
tenguessin. De cada euro que 
un aficionat a la nàutica gas-
ta, 57 se’n van en impostos i 
taxes, moltes d’elles autonò-
miques. L’IVA dels productes 
nàutics és del 33%. A França, 
això no passa. Allà ho tenen 
clar des de fa molts anys: sa-
ben que és un sector que ge-

nera molt. A La Rochelle, que 
té una mica més del doble 
d’habitants que Cambrils, hi 
ha un port esportiu amb deu 
vegades més d’activitat. Els 
francesos ho tenen clar: sa-
ben que és un dels seus ac-
tius. De tota manera, el més 
important és que la gent ho 
conegui. Ho dic perquè en-
ganxa”, ens diuen. 
I sí, a la Laia i a les altres dues 
periodistes lleidatanes que 
ens acompanyen se les veu 
contentes. Per aquest cap 
de setmana, la gent del Club 
Nàutic de Cambrils ha pre-
parat prop d’una trentena 
d’activitats. N’hi ha des de 
batejos de creuer –una hora 
a bord per adults i nens, el 
mateix que estem fent ara- ; 

Vela Llatina -30 minuts-; con-
cursos de pesca i degustaci-
ons de Vermut de Reus fins 
a sortides en moto d’aigua, 
submarinisme o sortides en 
catamarà i tot ben a l’abast 
dels lleidatans: exactament a 
poc més d’una hora de cotxe 
i programat –a més- dins d’un 
cap de setmana de tres dies, 
perquè dilluns és festiu a tot 
Catalunya. Quasi totes són 
gratuïtes. “El que volem és 
enganxar a la gent. La família 
aquella de qui us parlava va 
apuntar els fills a fer activitats 
a la nostra Acadèmia i quan 
els fills s’aficionen a alguna 
cosa… doncs ja ho sabem: el 
pare va acabar comprant un 
vaixell petit i encara hi bellu-
guen per aquí tots. No vull 

dir que hi passi això sempre, 
però succeeix més sovint del 
que us penseu”. Tombem cap 
al port. “Veus aquella mena 
de far verd que hi ha? Doncs 
encara cap allà. Això és sem-
blant al volant d’un cotxe”, li 
diuen a la Laia. 
En deu minuts estarem de nou 
a port. Miro els vaixells que hi 
ha als pantalans. Són petits. 
“Aquí no trobaràs molts vai-
xells de més de 12 metres. De 
fet, només n’hi ha un parell. La 
nàutica és molt més popular 
del que sembla. Fins i tot, és 
de vegades més econòmica 
que esports com ara l’esquí. 
A França, per cert, fan Setma-
nes Blanques com aquí, però 
també en fan de Setmanes 
Blaves”. El port està bé, es 

La nostra companya Laia 
segueix atenta les explicacions 
de Fabian Escudé.
Foto: L. Á. P.

Durant el matí de 
dilluns, l’equip de 
7accents va 
conèixer en primera 
persona què és això 
de navegar.
Foto: L. Á. P.

http://www.firamaritimacostadaurada.cat/uploads/9999b9450e77d9c66585723f6276deafbfa511b6.pdf
http://www.firamaritimacostadaurada.cat/uploads/9999b9450e77d9c66585723f6276deafbfa511b6.pdf
http://www.firamaritimacostadaurada.cat/#expositores
http://www.clubnauticcambrils.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=165&lang=es
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veu moviment. Hi ha, fins i tot, 
un vaixell de competició. “És 
que tenim un equip al Campi-
onat d’Espanya”, ens diuen. 
Després de la passejada, hi 
ha una roda de premsa. Amb 
l’alcaldessa de Cambrils, Camí 
Mendoza i la regidora de Pro-
moció Económica, Ana López. 
Ens expliquen el perquè de la 
Fira: “Cal fer fora els prejudi-
cis que encara limiten una ac-
tivitat d’oci que vol ser per a 
tothom. Com a França i com a 

Holanda, però amb l’al·licient 
afegit de la climatologia de la 
Costa Daurada i les possibili-
tats d’una ciutat –Cambrils- 
que destaca també per la 
seva oferta gastronòmica: Així 
ho volem, perquè hem viscut 
massa temps d’esquenes a la 
mar, això s’ha de corregir. Cal 
fomentar la cultura de la mar 
i per això s’han de vèncer els 
prejudicis que encara existei-
xen. Hi ha encara massa gent 
que creu que la nàutica recre-

ativa no és per a tothom i vo-
lem canviar això”, expliquen. 
Sí, tenen raó però, què voleu 
que us digui. Per entendre-
ho, el que cal és fer el que 
hem fet nosaltres aquest matí 
de dilluns: Tastar-ho. Potser 
passa que això d’anar en vai-
xell és com la tònica: Si no 
t’agrada és perquè no ho has 
provat el suficient. El proper 
dia que el meu pare em digui 
que hem de llogar un vaixell 
m’ho pensaré millor. Potser 

vosaltres acabeu fent igual, 
quan us ho digui el vostre o 
aquell amic que ha fet el ma-
teix que el meu pare o el vos-
tre veí aquell que es va treure 
també el carnet d’aquest de 
patró. Però abans feu una vol-
ta per Cambrils aquest cap de 
setmana. Trobareu, segur, la 
piscina de plàstic amb els pei-
xos de mentida. I qui sap si, 
en el vostre cas, la culpa –o el 
mèrit- també serà d’ells. Dels 
peixos.

El port Esportiu 
de Cambrils acull 
aquest cap de 
setmana la 9a 
Fira Marítima de 
la Costa Daurada
Foto: L.. Á. P.

http://www.clubnauticcambrils.com/index.php?option=com_content&view=category&id=53&Itemid=170&lang=e
http://www.clubnauticcambrils.com/index.php?option=com_content&view=category&id=53&Itemid=170&lang=e
http://www.cambrils.cat/ca/l-ajuntament/alcaldessa
http://www.cambrils.cat/ca/l-ajuntament/alcaldessa
http://www.cambrils.cat/ca/l-ajuntament/el-ple/ple-1/Regidors2015-2019/ana-lopez


c/ Canyeret 17-19 . 25007 Lleida . 973 24 35 82 . Fax 973 24 07 12 . info@fauria.es 
www.fauria.es

la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients

gestió comptable, mercantil i 

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

Assessors Fiscals

http://www.fauria.es/
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Set hores per rebre el 
reconeixement a la millor 
nova publicació del 2015 7 hores i

 JOAN
ROSINACH
 LLEIDA

www.7accents.cat

Dimecres 4 de maig. Són poc 
més de les 9 del matí i la serra 
de Collserola ens rep amb un 
sol primaveral que escenifica 
el preludi perfecte per un dia 
que ha de ser especial. El rà-
pid esmorzar dóna pas a les 
tasques de redacció de no-
tícies per l’actualització del 
nostre web mentre la resta de 
l’equip, amb el Dani al capda-
vant, surt del menjador a la 
(re)cerca de les instantànies 
idònies pel reportatge que 
estem preparant. No tenim 
gaire temps per perdre en 
una jornada que es preveu in-
tensa i carregada d’actes, tro-

bades i sorpreses que s’aniran 
succeint al llarg de les hores. 
La majoria estem expectants 
pendents del que vindrà però 
sense deixar escapar ni un mi-
nut per gaudir del que estem 
vivint. Suposo que la novetat 
ens arriba amb certa prema-
turitat, almenys parlo per mi. 
Tot i així, i veient el rostre dels 
membres de l’expedició, tinc 
la impressió que tots nadem 
en un mar de sensacions simi-
lars.

El trànsit poc fluid de la ciutat 
comtal a aquestes hores ens 
ha dirigit a la primera parada 
del dia. La planta 15 del nú-
mero 477 de l’Avinguda Dia-
gonal ens obre les portes dels 
estudis de RAC1 i RAC105. 
Només entrar-hi ens espera 
en Jordi Margarit, director 

del programa La primer pe-
dra de RAC1, president de 
Ràdio Associació i padrí de 
7accents. Personalment no 
tenia el gust de conèixer-lo i a 
la segona frase m’adono que 
el seu llarg bagatge en el mit-
jà radiofònic li ha permès una 
envejable retòrica i fluïdesa a 
l’hora de parlar amb públic. 
Allò que tan difícil se’ns fa a 
alguns, a altres els hi surt com 
per art de màgia. Escolto amb 
atenció tot el que ens explica 
mentre fem el tour per unes 
instal·lacions atapeïdes de 
professionals de la comuni-
cació. El Basté acabant el seu 
programa matinal, els de La 
Competència enllestint els 
darrers matisos del progra-
ma d’avui i la resta de mortals 
pendents de l’actualitat polí-
tica, social o esportiva. 

Arribades les 12 del mig-
dia és moment de participar 
d’un dels programes de ràdio 
amb més audiència del nostre 
país. L’Òscar Dalmau i l’Òs-
car Andreu amb la resta de 
l’equip de La Competència 
ens delecten amb una hora 
de programa ple de ritme, 
humor i somriures. Encara 
recuperant-nos de la veloci-
tat amb què devoren els seus 
guions, sortim de l’estudi i el 
cap d’informatius de la matei-
xa emissora ens espera per 
compartir una estona amb 
nosaltres. S’ha assabentat del 
premi que recollirem aquest 
vespre i per això s’interessa 
pel nostre mitjà, el SE7, l’au-
tèntic culpable de que avui 
siguem aquí. Ens felicita per 
la fita i ens encoratja a seguir 
endavant en un món perio-

dístic on la premsa en paper 
sembla tocada de mort. Re-
sulta curiós que hàgim hagut 
d’anar lluny de la nostra Llei-
da perquè algun mitjà reco-
negui el mèrit que té aquest 
guardó, penso mentre el Jor-
di Margarit ens acompanya a 
la porta de sortida. Tot seguit, 
el primer que em ve al cap 
és que ningú és profeta a la 
seva terra. Deu ser això, li dic 
al meu subconscient i oblido 
les meves cabòries baixant 
per un ascensor que viatja a 
una velocitat molt semblant a 
la que els Òscar’s s’han polit 
l’escaleta del seu programa. 

L’intens matí ens ha obert la 
gana a tots plegats. És mo-
ment de fer un break en forma 
de dinar per afrontar la tarda 
amb les forces necessàries 

http://www.7accents.cat
http://www.danimartinez.org/
http://www.rac1.org/
http://www.rac105.cat/
https://twitter.com/jordi_margarit
http://www.rac1.org/laprimerapedra/
http://www.rac1.org/laprimerapedra/
http://radioassociacio.cat/es/
http://www.7accents.cat/
https://twitter.com/jordibaste
http://www.rac1.org/lacompetencia/
http://www.rac1.org/lacompetencia/
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la portada 
del número 8
per arribar al moment culmi-
nant en plena forma. S’acos-
ten les 4 de la tarda quan el 
Gerard es disposa a ser entre-
vistat per Laura Alcalde a La 
tarda, un programa de La Xar-
xa fet col·lectivament per les 
emissores locals que s’emet 
de dilluns a divendres i que fa 
un recorregut en directe per 
diferents punts del país per 
acostar-se històries, personat-
ges i esdeveniments que mar-
quen el dia a dia de ciutats i 
pobles de tot el territori cata-
là. El SE7, com no podia ser 
d’una altra manera, esdevé 
el protagonista principal d’un 
programa que l’escolten per-

sones dels quatre punts cardi-
nals de Catalunya i que, sens 
dubte, a partir d’avui sabran 
que una publicació indepen-
dent lleidatana serà recone-
guda pels professionals de la 
premsa per la seva forma de 
posar la informació a disposi-
ció del públic de Ponent.

La tarda comença a desapa-
rèixer enmig d’una ciutat que 
augmenta el desori a mida 
que infants i joves surten vo-
lant de les aules mentre pares 
i mares hi fan cap a corre-cui-
ta pensant, com sempre, que 
fan tard. L’equip de 7accents 
aprofitem el moment de pau-

sa per relaxar-nos una estona 
i començar amb els prepara-
tius que ens han de portar a 
l’entrada de l’edifici Endesa 
de la ciutat de Barcelona. En 
aquests moments, tots tenim 
els nostres propis rituals per 
fer que el temps vagi a un 
pas diferent del que va. Ja 
sigui més lent. O més ràpid. 
A un servidor li funciona a la 
perfecció l’entreteniment de 
les xarxes socials i una (bona) 
música de fons per a fer l’es-
pera menys desesperada. El 
Gerard aprofita els darrers 
minuts abans de marxar per 
repassar el discurs que, conei-
xent-lo, segur que no deixarà 

http://www.laxarxa.com/latarda
http://www.laxarxa.com/latarda
http://www.laxarxa.com/
http://www.laxarxa.com/
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indiferent a cap dels presents 
a la gala. Al final li han ator-
gat només dos minuts perquè 
hi pugui dir la seva i sembla 
preocupat per poder resumir 
tot l’argument en 120 segons. 
Veurem com se’n surt.

Arribem amb certa puntuali-
tat a l’esdeveniment. Als que 
encara estem poc avesats 
a assistir en actes d’aquest 
tipus ens resulta complicat 
estar còmodes en situacions 
d’aquest estil i sempre pre-
ferim mantenir-nos al marge 
cercant la complicitat de la 
conversa en un segon pla. El 
Gerard sembla l’únic de nos-
altres capaç de moure’s per 
l’espai sabent la cara que 
s’ha de fer a cada un dels que 
s’acosten a saludar-lo. Només 
entrar, la votació a millor por-
tada ens recorda que el nú-
mero 38 del nostre setmanari 
també ha estat nominat en 
aquesta categoria. El segon 
lloc en aquest apartat ens 
deixarà amb la mel als llavis 
quan, al cap d’una estona, el 
Màrius Serra -conductor de la 
gala- farà oficial que el diari 
Ara ha estat el vencedor de la 
millor portada del 2015 en la 

categoria de premsa. Entren 
les autoritats, -encapçalades 
per la Carme Forcadell, Pre-
sidenta del Parlament de Ca-
talunya, i l’Oriol Junqueras, 
Vicepresident del Govern- en 
un recinte que es presenta, 
gairebé, ple de gom a gom. 
Més de 300 persones assis-
teixen a la Nit de les Revistes 
i la Premsa en Català, l’acte 
institucional anual del sector 
de les publicacions en català.
Els primers reconeixements 
se succeeixen i els premiats 
desfilen per l’escenari -sols 
o en grup- per agrair, do-
nar gràcies, fer peticions o, 
perquè no dir-ho, ser polí-
ticament incorrectes. Sigui 
com sigui, s’acosta el nostre 
moment. Ara sí. Fa poc que 
han tocat les 9 del vespre del 
dia 4 de maig i tot l’equip de 
7accents pugem a l’escena-
ri. Sí. Dic tot perquè els que 
no hi poden assistir també hi 
són. Ara ja és oficial! El SE7 
és la millor nova publicació 
catalana de l’any 2015. Un a 
un rebem les felicitacions en 
forma d’aplaudiments de tots 
els presents i els flaixos co-
mencen a immortalitzar uns 
rostres que no poden amagar 

l’alegria d’un moment únic 
per la majoria de nosaltres. 
El silenci a la sala dóna pas al 
discurs del Gerard que, com 
havia aventurat feia unes ho-
res, no deixaria indiferent a 
ningú. Els dos minuts s’aca-
baran doblant i alguns aprofi-
tem aquesta dilatació tempo-
ral per observar com les cares 
dels que s’asseuen a primera 
fila es desencaixen a mesura 
que el discurs arriba al seu fi-
nal. 

La gala acaba amb els dis-
cursos polítics plens de bons 
auguris i afirmant que les pu-
blicacions en català s’han de 
convertir en una autèntica 
estructura d’estat del nostre 
país. Ara mateix sóc incapaç 
de visualitzar aquesta reali-
tat en un futur pròxim. Serà 
que només tinc el cap a un 
present que em recorda in-
sistentment que demà surt 
el número 8 del SE7. I encara 
no tenim portada. És moment 
per a què tot l’equip comenci 
a deixar a anar les seves idees 
per demà ser millors que ahir. 
M’imagino que aquí està la 
clau del nostre èxit. En sem-
pre voler superar-se. 

http://www.7accents.cat/revista/numero-38
http://www.7accents.cat/revista/numero-38
http://www.nitrevistespremsa.cat/
http://www.nitrevistespremsa.cat/
http://www.7accents.cat/accent/5725/el-se7-ha-obtingut-el-premi-a-la-millor-nova-publicacio-en-catala-de-mans-de-la-federacio-
http://www.7accents.cat/accent/5725/el-se7-ha-obtingut-el-premi-a-la-millor-nova-publicacio-en-catala-de-mans-de-la-federacio-
http://www.7accents.cat/opinio/article/5622/per-primera-vegada
http://www.7accents.cat/documents/set_08.pdf
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Ciutat Jardí i Ignasi Peraire 
mantenen les línies de P3 
09·05

SOCIETAT

Una víctima mortal 
en un xoc entre un 
turisme i un camió

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Una persona ha mort 
aquest dimarts al matí en 
un xoc per encalç entre un 
turisme i un camió a l’A-2, 
al seu pas per Lleida, se-
gons va informar el Servei 
Català de Trànsit. L’acci-
dent es va  produir al vol-
tant de dos quarts de nou 
del matí al quilòmetre 464 
de l’A-2 i  la víctima mortal 
era la conductora i única 
ocupant del cotxe, V. B. G., 
veïna de Lleida de 36 anys 
de nacionalitat espanyola. 
Encara es desconeixen les 
causes del sinistre. Fins al 
lloc s’hi van desplaçar tres 
dotacions dels Bombers 
de la Generalitat, tres pa-
trulles dels Mossos d’Es-
quadra i una ambulància 
del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM). Pel que 
fa l’afectació viària, es van 
registrar 2 quilòmetres de 
congestió en el punt de 
l’accident, en sentit nord.

29
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Les escoles Joan XXIII i Secà de Sant Pere perden un grup 
en no aconseguir suficients inscripcions

 ACN
 LLEIDA

www.7accents.cat

De les quatre línies de P3 que 
perillaven a Mollerussa i Llei-
da, finalment se’n mantindran 
dues; a l’escola Ciutat Jardí de 
Lleida, que amb 36 preinscrip-
cions en primera opció man-
tindrà els dos grups, i a l’esco-
la Ignasi Peraire de Mollerussa, 
que també mantindrà els dos 
grups després de les 28 pre-
inscripcions en primera opció. 
Es confirma però el tancament 
de les altres dues línies que pe-
rillaven a Lleida. L’escola Joan 
XXIII ha rebut 23 preinscripci-
ons i per tant passarà de dos 
a un grup de P3 i el barri del 
Secà de Sant Pere ha comptat 
amb 19 preinscripcions, per la 
qual cosa es confirma la fusió 
entre les dues escoles del bar-
ri; Terres de Ponent i Ginesta 
i la supressió d’un dels dos 
grups de P3. Ho ha explicat a 
l’ACN el director dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament a 
Lleida, Miquel Àngel Cullerés. 
En total, es suprimeixen vuit 
grups de P3 a la demarca-
ció i se’n creen cinc de nous. 
Els vuit grups de P3 que tan-
quen de cara al curs que ve a 
la demarcació de Lleida són 
un a l’escola Joan XXIII i un al 
barri del Secà de Sant Pere a 
causa de la fusió de les dues 
escoles, tal com s’havia anun-
ciat inicialment però també un 

altre a l’escola Joan Maragall, 
que passa de dos a un grup de 
P3 en rebre només 12 preins-
cripcions. Des d’Ensenyament, 
però, calculen que arribaran 
als 19 alumnes incorporant al-
guns que no obtindran plaça 
al Parc de l’Aigua i Enric Far-
reny. Les altres quatre escoles 
que passen de dos grups de 
P3 a un són les d’Aitona (Se-
grià), Alcarràs (Segrià), Alguai-
re (Segrià), Guissona (Segarra) 

Primer pla d’alguns nens participant a la cassolada contra el tancament d’una 
línia de P3 al CEIP Ignasi Peraire de Mollerussa. Foto: ACN

i Golmés (Pla d’Urgell), segons 
ha explicat Cullerés a l’ACN. A 
més, també es tanca una línia 
de primer d’ESO a l’IES Hug 
Roger de Sort.
Pel que fa als cinc grups de 
P3 que s’amplien a la demar-
cació de Lleida, quatre ho fan 
a les escoles d’Almenar (Se-
grià), Bellpuig (Urgell), Juneda 
(Garrigues) i la Pobla de Segur 
(Pallars Jussà). En aquestes 
poblacions es passa d’un a 

dos grups. A Torà (Segarra), 
a més, es crea un grup nou 
de de P3. Els sindicats per la 
seva part, criden la comunitat 
educativa a mobilitzar-se en 
contra de les polítiques del 
Departament d’Ensenyament 
amb diverses concentracions.  
Exigeixen el retorn a l’horari 
lectiu de 18 hores a secundà-
ria i 23 a primària. Així com la 
retirada de l’extensió del pla 
pilot del decret de plantilles.

CIUTADANS

Ciutadans Lleida es reuneix amb l’alcalde de Sucs 
per tractar les problemàtiques de la localitat

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El coordinador de Ciutadans 
Lleida, Óscar Uceda, acom-
panyat del  grup municipal de 
C’s a l’ajuntament de Lleida, 
s’ha reunit amb l’alcalde de 
Sucs  per  tractar les diferents 
problemàtiques que afecten 
a la localitat, entre elles la mi-
llora dels camins i carreteres. 

“Hem de treballar conjunta-
ment amb totes les adminis-
tracions per trobar una solució 
definitiva al mal estat que pre-
senten les carreteres i camins 
que passen per les poblacions 
del Baix Segre, entre elles, 
per Sucs” ha explicat Uceda 
després d’escoltar la petició 
de l’alcalde. “Com que la 
Confederación Hidrográfica 
del Ebro (CHE) no vol fer-se 

càrrec de les millores, s’ha de 
traçar el traspàs de la titulari-
tat d’aquestes vies de la CHE 
a les comunitats autònomes 
o diputacions corresponents 
per tal d’oferir una solució 
definitiva”, ha afegit. Uceda  
assegura que s’estudiarà  la 
solució més viable  i puntua-
litza que “primer s’ha de par-
lar amb les parts implicades 
i deixar el postureig polític”.

SOCIETAT

Detenen a Lleida el presumpte 
autor de la mort d’un metge

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els Mossos d’Esquadra han 
detingut a Lleida un noi d’uns 
30 anys i nacionalitat espa-
nyola com a presumpte au-
tor de la mort d’un metge de 
82 anys que va morir a causa 
d’una ganivetada a la plaça 
dels Amics, a la Zona Alta de 
Lleida. Els fets van tenir lloc el 

12 de juny de 2015 a un quart 
de dotze del migdia. Un ciuta-
dà va alertar els Mossos que 
havia vist com es desplomava 
la víctima. Quan van arribar els 
serveis mèdics, però, es van 
adonar que tenia una ferida 
d’arma blanca al pit. Els Mos-
sos van obrir una investigació, 
arran de la qual s’ha efectuat 
aquesta detenció onze mesos 
després dels fets.
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Imatge general de la rambla d’Aragó de Lleida amb desenes de tractors 
durant la protesta per reclamar preus justos per a la fruita dolça. Foto: 

7accents.cat
www.

ECONOMIA

Uns cinquanta tractors recorren 
el centre de Lleida per exigir 
preus justos per a la fruita dolça

 ACN
 LLEIDA

www.7accents.cat

Una cinquantena de tractors 
van recórrer el centre de Llei-
da en una manifestació con-
vocada per exigir preus justos 
per a la fruita dolça. La trac-
torada va mobilitzat uns 150 
productors, per fer sentir les 
seves reclamacions davant 
dels Serveis Territorials del 
Departament d’Agricultura, 
a la Subdelegació del Govern 
espanyol i també a l’Associa-
ció Empresarial de la Fruita de 
Catalunya (Afrucat).  Reclama-
ven una priorització de la figu-
ra de l’agricultor professional 
en el repartiment dels ajuts i 
en l’accés a les retirades, in-
crementar la quota per a re-

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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tirades prevista per aquesta 
campanya per Brussel·les, me-
sures per regular la producció, 
per evitar la venta a pèrdues 
per part de la gran distribució 
i campanyes de promoció del 
consum de fruita, entre d’al-
tres reivindicacions. Entre els 
lemes que es podien llegir a 
les pancartes n’hi havia molts 
que apel·laven a defensar la 
dignitat dels pagesos, uns 
preus justos per a la fruita 
i a aturar els “abusos” de la 
gran distribució cap als pro-
ductors.  A més, s’hi podien 
llegir missatges contra el TTIP, 
el Tractat Transatlàntic de Co-
merç i Inversions entre la Unió 
Europea i els Estats Units, ja 
que consideren que pot ser 
molt perjudicial per al sector 
primari europeu. La marxa 

va obligar a tallar el trànsit 
per les principals artèries de 
la ciutat al pas dels tractors. 
Aquesta concentració ha es-
tat una de les que més trac-
tors ha aconseguit reunir en 
els últims anys. Tanmateix, 
els convocants ja han avisat 
que si en qüestió de setma-
nes no veuen respostes clares 
a les seves reclamacions tor-
naran al carrer amb manifes-
tacions més contundents. La 
protesta es va convocar des 
del Grup de Pagesos Mani-
festants, que agrupa produc-
tors de diversos municipis 
Segrià i compta el suport de 
les organitzacions agràries 
JARC-COAG i Asaja; i amb la 
participació d’altres agricul-
tors de zones productores de 
fruita de la Franja de Ponent.

ECONOMIA

Nova protesta del sector 

 ACN
 LLEIDA

www.7accents.cat

Nova protesta del sector cu-
nícola, convocada per Unió 
de Pagesos, per denunciar 
la greu crisi que arrosse-
guen amb pèrdues d’entre 
40 i 50 cèntims el quilo pro-
duït. Aquesta vegada el lloc 
escollit ha estat davant de 
la Subdelegació del Govern 
espanyol a Lleida, on una 
trentena de productors s’hi 
van concentrat entrant a les 
dependències oficials per 
entregar un manifest amb 
les seves reivindicacions.
El responsable del sector al 
sindicat, Josep Guasch, re-
itera que es troben en una 
‘’situació límit’’ que està 
portant al tancament de 
moltes explotacions. 
En aquest sentit, 
demanava la 
intervenció 
del Minis-
teri d’Agri-
c u l t u r a 
per tal 
que ‘’in-
vest igu i ’’ 
i comprovi 
si hi ha abu-
sos de mercat 
a la llotja de Ma-
drid. Guasch va ex-
plicar que el preu del quilo 
de conill a llotja està sobre 
1,30 euros, que la mitjana 
d’aquest 2016 és d’145 eu-
ros i que la de l’any passat 
de 1,57 euros. Si es parteix 
de la base que el cost de 
producció d’1 quilo de co-
nill està situat sobre l’170 
euros, el productor hi perd 
entre 40 i 50 cèntims. És per 
això que el sector considera 

que són ‘’abusos’’ de la llot-
ja de Madrid, que és qui fixa 
aquests preus. La de dimarts 
passat no és la primera mo-
bilització del sector cuníco-
la, ja fa prop d’un any que 
lluiten per aquesta situació 
i s’han concentrat també 
davant de grans superfícies 
com Carrefour, ja que consi-
deren que ven el conill a uns 
preus per sota del que mar-
ca el mercat. Així mateix, i 
després que no s’hagi com-
plert encara el compromís 
de la consellera d’Agricul-
tura, Meritxell Serret, que 
en la passada Fira de Sant 
Josep de Mollerussa va dir 
als productors de conill que 
els rebria per afrontar la crisi 
del sector, Unió de Pagesos 
ha convocat ja una nova mo-
bilització per al 25 de maig a 

Lleida. La situació ha 
portat el sindi-

cat a presen-
tar quatre 

denúncies 
contra les 
cadenes 
de dis-
t r i buc ió 
d a v a n t 

del Servei 
d ’ O r d e -

nació de la 
Distribució Co-

mercial des que va 
començar aquest any. Du-
rant el 2015 en va presentar 
23. D’altra banda, UP creu 
que, pel que fa a les mesu-
res financeres, les adminis-
tracions haurien d’establir 
línies de finançament boni-
ficades (crèdits tous) amb 
un període de carència, a 
través de l’Institut Català de 
Finances (ICF), per permetre 
capitalitzar les explotacions. 

10·05

cunícola per acabar amb els 
abusos del mercat

Perden entre 
40 i 50 

cèntims per 
cada quilo de 

conill

http://www.7accents.cat
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 El Balaguer Villar Logístic, 
a un pas de guanyar la lliga
12·05

29
12

de l al

Serien el primer conjunt femení de Lleida en 
guanyar la màxima competició estatal del seu esport

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Balaguer Villart Logístic 
es troba a una sola victòria 
de proclamar-se campió de 
la Superdivisió Femenina 
de tennis taula. El conjunt 
de la Noguera en té prou 
amb sumar una victòria en 
els seus dos darrers com-
promisos per assolir el títol 
de lliga. Ambdós partits es 
disputaran aquest cap de 
setmana al Pavelló Molí de 
l’Esquerrà de Balaguer, on 
l’equip local espera certifi-
car una fita històrica per a 
l’esport lleidatà. I és que fins 
ara mai un equip femení de 
la demarcació ha aconseguit 
guanyar la màxima categoria 
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estatal de la seva disciplina.
El Villart Logístic tindrà la 
seva primera oportunitat de 

certificar el títol dissabte a 
les onze del matí, quan rebrà 
en un partit ajornat el Suris 

Tingting Wang i Yanlan Li 
en una acció del matx 
contra el Cartagena. 
Foto: Antoni Martínez

Calella, un rival que lluita 
per classificar-se per dispu-
tar l’any vinent una compe-
tició europea. En cas de no 
aconseguir la victòria, hauria 
de guanyar diumenge, tam-
bé a les onze del matí, l’Irun 
Leka Enea basc. Per la seva 
banda, el màxim rival de les 
lleidatanes, el potent UCAM 
Cartagena, rep el Quadis CN 
Mataró amb l’obligació de 
guanyar per seguir aspirant 
a guanyar la lliga. I és que 
una derrota de les murcianes 
en aquesta última jornada 
també atorgaria el campi-
onat a l’equip de Balaguer. 

Així doncs, el quadre de la 
Noguera ho té tot a favor 
per celebrar un èxit histò-
ric aquest cap de setmana.
El club dirigit per Anna Bis-
carri, que també és juga-
dora del primer equip, ha 
signat una magnífica cam-
panya, tant en la competi-
ció domèstica com en l’Ettu 
Cup europea, en la qual va 
arribar fins als quarts de fi-
nal. En lliga tan sols ha per-
dut un partit i recentment 
va ser capaç de vèncer per 
4-1 l’UCAM Cartagena, in-
discutible guanyador de la 
Superdivisió en les últimes 
temporades, en un encontre 
decisiu en la resolució del tí-
tol. La trajectòria de l’equip 
és brillant i ja només falta 
afegir la cirereta al pastís. 

C/Baró de Maials, 92 • 25005 Lleida • 973 22 34 46 • info@opticabalafia.com • www.opticabalafia.com
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Què fem a l’AECC- Catalunya contra el càncer de Lleida?
Totes les activitats i prestacions que l’aecc ofereix són gratuïtes i no és necessari ser soci per poder gaudir-ne. 

L’aecc té la missió
d’informar i conscienciar

a la societat sobre totes les mesures i els mecanis-
mes possibles per prevenir la malaltia i influir en el 
seu comportament:
- Campanyes d’informació i conscienciació. 
- Programes d’hàbits de vida saludables 
  adreçats a joves.
- Conferències orientades a promoure la salut.

AECC- Catalunya contra el càncer – Lleida.  ·  C/ Pallars, 25 – 25004 Lleida  ·  Tel. 973 23 81 48  ·  lleida@aecc.es

truca’ns i t’informarem

L’aecc vol estar a prop dels malalts i 
les seves famílies, oferint-los 

per disminuir el seu sofriment de manera complemen-
tària al SNS, de forma totalment gratuïta. 
Aquestes es duen a terme a Lleida ciutat i comarques 

a través de les seves Juntes locals: Mollerussa, 
Tàrrega, Balaguer, Cervera, 
Les Borges Blanques, Vielha, Tremp, 
La Seu d’Urgell, El Pont de Suert, Sort.

acompanyament i suport 

- Atenció psicològica individual o en grup a pacients i familiars 
  en qualsevol moment de malaltia. Programa de deshabituació tabàquica.

- Atenció social: orientació, ajudes econòmiques i cessió de material 

  ortoprotèsic.

- Servei de fisioteràpia: prevenció i rehabilitació del limfedema, fisioteràpia   

  aquàtica i marxa nòrdica en càncer de mama. Fisioteràpia en laringectomitzats.

- Servei de voluntariat a l’hospital i a domicili i testimonial.

- Tallers i Programes d’ alimentació, cures estètiques, sexualitat, ioga....

- Colònies d’estiu per a nens amb càncer a la Val d’Aran. 

  Del 17 al 24 de juliol de 2016.

- Orientació medico sanitària. Servei d’Infocancer 900 100 036
  www.consultorio.aecc.es: ajuda i orientació mèdica psicològica i social online o 

per telèfon.

- Servei d’orientació i suport a persones portadores d’estoma digestiu 

  i/o urològic.

serveis que oferim

Des de l’aecc promovem 
i financem 
una 

recerca oncològica 
excel·lent

servint de pont entre la societat i la 
recerca científica.
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Joan Rosinach Bonet directorentre ( )
Allò que mou el món
Després del so del despertador, 
ell ha seguit donant voltes per 
un llit on darrerament hi passa 
més hores despert que somiant. 
Un dia més, cerca la inspiració 
per la seva segona obra en la 
minúscula llibreta que l’acom-
panya a tot arreu mentre el 
llum de la tauleta de nit enfoca 
un conjunt de paraules i frases 
sense rumb que s’amunteguen 
per, qui sap quan, donar sentit 
a un llibre que (potser) mai aca-
barà sortint a la llum. Té la sen-
sació que ha superat en escreix 
el llindar d’aquella data en què 
comences a treure el millor de 
tu per la pressió temporal que 
els dies i les hores exerceixen 
sobre un mateix. Les darreres 
setmanes no han ajudat (gens) a 
asserenar els ànims d’una ment 
prodigiosa que es perd quan 
ella entra de nou a escena. Vo-

lent-ho sense voler. Només les 
trucades (in)oportunes de l’edi-
tor aconsegueixen dissimular 
la seva inoperativitat literària. 
L’un es veu a les portes del cel. 
L’altre observa, cada cop més a 
prop, l’abisme en forma de di-
moni infernal.
La por al fracàs (res)sona cada 
cop amb més insistència en uns 
pensaments que, definitiva-
ment, ja ni es troben. És cons-
cient que ell no està preparat 
per afrontar allò que tantes ve-
gades hauríem de vèncer abans 
d’assolir l’èxit i la tragèdia s’es-
tén per una taula inundada de 
pàgines en blanc que resten a 
l’espera d’una pissarra plena 
de trames i de personatges que 
caminen al pas de la seva nul·la 
inspiració. Tothom li pregunta 
quin desenllaç concedirà a la 
seva novel·la i ell és (in)capaç de 

dissimular que l’argument enca-
ra es troba a les beceroles d’un 
relat digne de ser publicat. En el 
fons, tem decebre més als seus 
que a si mateix i potser per això 
decideix emprendre un viatge 
que l’aïlli de tots aquells que li 
volen tan bé però que ara li fan 
tan mal. Es pensa que marxant 
(ben) lluny aconseguirà el pro-
pòsit de seleccionar en què vol 
pensar. Sembla mentida que, 
algú com ell, no sàpiga que la 
distància només separa física-
ment persones unides pels ma-
teixos sentiments.
I, evidentment, aquí els minuts 
(també) s’esfumen a la mateixa 
velocitat que ho feien setma-
nes abans. El trasllat del munt 
de papers desordenats amb la 
seva (in)separable pissarra ar-
gumental no ha aportat res de 
nou en la seva desídia narrativa. 

El paisatge bucòlic al voltant del 
qual gira el nou estudi desperta 
cada matí desitjant fer-se fosc 
amb l’aparició d’aquell petit 
detall que s’encarregui d’evitar 
la crònica d’una mort (literària) 
anunciada. La música és, a hores 
d’ara, l’encarregada de posar si-
lenci a la sorollosa ment (prodi-
giosa) que segueix perdent-se 
cada vegada que ella entra en 
escena. La primera cançó del 
dia parla d’anar més enllà de les 
paraules per narrar les històries 
sense cap explicació. Com els 
amors (im)possibles que, mal-
grat tot, avui segueixen movent 
el món. Per fi, descobreix un ar-
gument que ningú li podrà re-
batre. Ell pot començar a escriu-
re el seu llibre. Jo, mentrestant, 
intentaré que la Terra no deixi 
de girar. Encara que només si-
gui per continuar somiant.

Destruir per reconstruir
Del meu discurs en el marc 
de la Nit de les Revistes 
i la Premsa en Català 
n’extrec dues conclu-
sions: la veracitat del 
que hi relatava, a tenor 
d’algunes reaccions, i 
la poca capacitat d’au-
tocrítica que atresorem, 
entre els quals m’incloc. 
Tanmateix, cal reconèixer 
que li sobrava destructivitat 
i li mancava constructivitat; 
així es va encarregar de re-
marcar-m’ho la Maria Fauria 
en el seu pacient paper de 
consellera que dóna savis 
consells a qui no es deixa 
aconsellar. Tasca encomia-
ble de la Maria, que no de-
falleix davant d’un individu 
complicat, cregut, “encan-
tat d’haver-se conegut”, 
com el defineix el també 
encantat d’haver-se cone-
gut Luis Ángel Pérez de la 
Pinta, i ferm creient que la 
raó absoluta forma part de 
les seves possessions més 
preuades. Parlo de mi, lògi-

Gerard Martínez
L’accent

Maria és la primera peça 
d’un trencaclosques a partir 
de la qual es disposen les 
restants. Aquesta empresa 
no és idea seva, encara que 
aquesta idea no s’hauria 
convertit mai en una em-
presa sense ella. Però n’hi 
ha més de peces en aquest 
trencaclosques que estem 
provant de construir, com la 
Laura Cortés, un suport in-
condicional i, sobretot, una 
font de crítiques, tant po-
sitives com negatives, d’on 
he begut sempre que la sed 
apretava. O el Dani Martí-
nez, una inspiració professi-
onal i personal per la quan-
titat d’hores que dedica a 
l’empresa i per la qualitat 
de cadascun dels minuts 
que conformen aquestes 
hores. També la Judit Gó-
mez, la més joveneta del 
grup, que ha passat de pas-
satgera ocasional a compa-
nya de viatge ideal, capaç 
de rimar en vers la prosa 
del dia a dia. Un capítol a 

part es mereixen gent com 
l’Àngel Ros, el Joan Reñé, 
el Ramon Farré, l’Inma Man-
so, el Roberto Fernández, el 
Juan Cal i tants d’altres que 
m’han servit de revulsiu per 
construir quelcom destruc-
tiu que ens permeti recons-
truir quelcom nou i millor. 
Ells i elles són tan sols algu-
nes de les peces que fan el 
meu discurs més construc-
tiu, perquè després de des-
truir les rèmores del nostre 
passat ens tocarà reconstru-
ir els fonaments del nostre 
futur al voltant de persones 
que, com la Maria, la Laura, 
la Judit o el Dani, constru-
eixen de baix a dalt i no de 
personatges que, com l’Àn-
gel, el Joan, el Ramon, l’In-
ma, el Roberto o el Juan, es 
dediquen a destruir de dalt 
a baix. Destruir sí, però per 
construir de nou, per re-
construir i per, sobretot, ser 
una mica millors cada dia. 
Perquè, si no, quin sentit 
tindria haver tocat fons?

res nou a construir si prèvia-
ment no hem destruït el que 
és vell i caduc. Destruir per 
construir, per reconstruir.
Siguem constructius, doncs. 
Vaja, almenys intentem-ho. I 
per fer-ho he de referir-me 
de nou a la Maria, sense 
la qual 7accents no hauria 
existit mai. La seva valentia 
em va inspirar, el seu op-
timisme em va embriagar 
i les seves lliçons em van 
ensenyar més del que sóc 
capaç d’aprendre. Des de 
la distància però amb els 
prismàtics sempre a mà, la 

cament, i ho faig en tercera 
persona, pràctica habitual 
del rector de la Universitat 
de Lleida i de tots aquells 
que reconeixem el món al 
nostre melic. La Maria tenia 
raó -val a dir que sempre 
la té, però admetre-ho pú-
blicament esdevindria poc 
més que una sobreingesta 
d’orgull-, i és que un discurs 
combatiu ha de mantenir 
l’equilibri entre allò destruc-
tiu i allò constructiu, la qual 
cosa resultava inexistent en 
el meu cas. Ara bé, jo sóc 
del parer que no hi haurà 

https://www.youtube.com/watch?v=BL1xS8FHF8k
https://www.youtube.com/watch?v=BL1xS8FHF8k
http://www.7accents.cat/opinio/article/5622/per-primera-vegada
http://www.7accents.cat/noticia/5688/el-se7-millor-nova-publicacio-de-catalunya
http://www.7accents.cat/noticia/5688/el-se7-millor-nova-publicacio-de-catalunya
http://www.7accents.cat/opinio/maria-fauria
http://www.7accents.cat/opinio/l-a-perez-de-la-pinta
http://www.7accents.cat/opinio/l-a-perez-de-la-pinta
http://www.7accents.cat/opinio/laura-cortes
http://www.7accents.cat/opinio/dani-martinez
http://www.7accents.cat/opinio/dani-martinez
http://www.7accents.cat/opinio/judit-gomez
http://www.7accents.cat/opinio/judit-gomez
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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.

Churros
Hacer churros es fá-
cil; basta con hari-
na, agua y sal. Es la 
misma masa con la 
que se hace la pas-
ta o el pan –aunque 
esta lleve también le-
vadura– y en mi casa 
hacerlos quiere decir mu-
chas cosas. Demasiadas, 
diría yo incluso. Hacerlos; 
digo, no comerlos; porque 
los de churrería no valen 
y ésos que hay congela-
dos y tienen forma de la-
cito; tampoco. Se tienen 
que hacer en casa; aunque 
cueste y obligue la cosa a 
levantarse antes de esas 
preceptivas –en mi casa– 
once de la mañana de 
todo domingo que se pre-
cie. Este domingo, el pa-
sado, los hemos hecho: ha 
sido, además, la primera 
vez. La primera vez desde 
que en marzo del 15 nos 
quedamos sin el que me-
jor los hacía. Nos salieron 
regulares y fue así porque; 
primero, él no estaba y; 
segundo, la churrera que 
teníamos no era la suya. 
Utilizamos una, de zinc me 
parece que es, que encon-
tró Isa en una casa que le 
tocó adecentar y reamue-
blar hará cosa de dos años 
y andaba por un cajón. 
Él sabía que la teníamos, 
pero tampoco le hizo mu-
cho caso nunca. Creo que 
ni llegó a verla, pero tanto 
da. Como la suya, es como 
si fuera un tubo con dos 
agarraderas que se llena 
de masa y está tapada en 
una punta con una redon-
da de chapa con un aguje-
ro en forma de estrella en 
medio. La masa se empuja 
con un cacharro de madera 

L. Á. Pérez de la 
Pinta 
Pintan bastos

que es como medio rodillo 
de amasar y se tiene ha-
cer fuerza apretando con 
el hombro mientras con 
las manos coges las dos 
agarraderas que hay en el 
tubo. A él le salían unas 
ruedas perfectas, como las 
de los churreros de ver-
dad, y a mí no me salieron. 
Ni parecidas, la verdad. Y 
los churros, aunque esta-
ban buenos, tampoco eran 
como los suyos. “La estre-
lla es muy grande y tienen 
mucha masa en el medio”, 
sé que me habría dicho. Y 
sí, me lo dijo. Me lo dijo 
porque cuando, ya fritos, 
sacamos con las pinzas los 
churros de la sartén ex-
plotaban un poco a veces 
y la masa se salía  por en-
tre las estrías. Yo eso no lo 
había visto nunca, pero el 
domingo nos pasó. Y creo 
que hasta le vi reírse en la 
foto suya que tenemos en 
la librería mientras nos los 
comíamos. No sé dónde 
está, pero sé que pensa-

opinio@
7accents.cat

ba algo así como “Menu-
da mierda habéis hecho, la 
próxima vez quitáis deay –
sí, deay porque él no decía 
de ahí– y ya los haré yo”. 
Pues sí, claro que tenías 
que hacerlos tú, abuelo 
Donato, pero como no es-
tás hacemos lo que pode-
mos. Hasta Luisangel pe-
que dijo que los tuyos eran 
mejores; pero se comió los 
que habíamos hecho en-
tre los tres. Ya sé que esta 
semana tocaba escribir 
de elecciones, ya….pero 
a veces, pocas, hay cosas 
más importantes. O co-
sas que me importan a mí 
más. Igual en vuestra casa 
no son churros –lo que 
os hacía vuestro abuelo o 
vuestro padre para desa-
yunar los domingos– pero 
seguro que es otra cosa. 
Hacedlo....lo que sea y, si 
no sale como debe, igual 
da. Ya os digo yo, de todas 
todas que sí, que así el lu-
nes será mejor. Todo será 
mejor.
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El futbol, en teoria, porta amb ell 
uns valors que acompanyaran als 
joves futbolistes al llarg de la seva 
vida. Honestedat, esforç o respecte 
són alguns del que sempre s’ha dit 
que acompanyen a l’esport rei. Però 
dic que això és la teoria, perquè a 
la pràctica moltes vegades s’oblida. 
En nombroses ocasions ha quedat 
patent que molts pares, malpensant 
que el seu fill pot arribar a ser Leo 
Messi o Cristiano Ronaldo, insulten 
des de les grades, fins i tot afegint 
pressió als més petits. Les federaci-
ons ja s’ha posat a treballar en aquest 
tema, però sempre hi ha qui demos-
tra la seva incultura i la seva poca 
intel·ligència.
L’últim escàndol que mostra un cop 
més les vergonyes que envolten 
al futbol és el que va patir l’àrbitre 
Jesús Tomillero. El seu calvari va co-
mençar el passat 26 de març, quan 

arbitrava un partit de Segona Divisió 
Juvenil andalusa. El col·legiat va ha-
ver de denunciar a l’encarregat de 
material de la Peña Madridista Linen-
se per una falta de respecte greu per 
insults, concretament “ets un come-
pollas i t’agrada que et parteixin el 
cul, maricón. 
T ’ e s p e r o 
a fora”. El 
Comitè de 
Competició 
el va sancio-
nar amb nou 
partits de sanció i 30 euros de mul-
ta. Una sanció clarament insuficient, 
sobretot tenint en compte que els 
jugadors d’aquesta categoria tenen 
entre 14 i 15 anys, edats en les quals 
encara s’estan formant.
Però, un cop més la realitat supera la 
ficció. I Tomillero ha hagut de deixar 
d’arbitrar. Recentment, en un partit 

entre el Portuense i el San Fernando 
va assenyalar un penal i un especta-
dor va cridar “aquell és el maricón 
que surt per la tele. Et ficaràs el gol 
pel cul, maricón de merda”. L’àrbitre, 
com en alguna ocasió ha manifestat, 
ja està acostumat als insults en el 

camp, però va prendre la dura de-
cisió de deixar l’arbitratge en veure 
que tot el públic reia.
Davant de comportaments d’aquest 
tipus que es poden veure des de les 
grades, em plantejo: quina deu ser 
l’actitud d’aquests pares quan estan 
a casa? Sobretot tenint en comp-
te que ja mostren el seu costat més 

primitiu en un lloc públic, tenint al 
costat a més gent i a joves espor-
tistes davant d’ells. És cert que, per 
sort, encara hi ha camps de futbol 
on els valors es continuen mantenint 
vigents, però també és veritat que 
a vegades les vergonyes del futbol 

tornen a florir, com les flors a la pri-
mavera. S’ha de ser realista, això no 
es pot tolerar i les sancions han de 
ser encara més dures, prohibint l’en-
trada als camps a individus que són 
tòxics per l’esport. Però fins que això 
no succeeixi, fins que aquesta xacra 
no s’acabi, el futbol tindrà vergonyes 
que aniran florint sovint.

    Reflexions Òscar Buetas

Les vergonyes del futbol

Marc Retamero
Temps mort

Método FEB
El terme Método FEB fa 
referència al sistema de 
gestió que la pròpia Fe-
deración Española de 
Baloncesto (FEB) ha 
encunyat per vanaglo-
riar-se dels seus èxits i 
bondats. Un mètode que, 
més enllà dels triomfs que 
han pogut anar aconse-
guint les diferents selec-
cions en els darrers anys, 
trontolla per tot arreu i 
s’ha cobrat diverses víc-
times en forma de clubs 
que s’han enfonsat en 
la misèria o directament 
han desaparegut. El dar-
rer en patir l’excelllència 
del Método FEB ha estat 
el Flor de Vimbodí Pardi-
nyes, propietari des del 
passat diumenge del des-
cens de categoria més in-
just que recordo en la his-
tòria de l’esport lleidatà.
El conjunt entrenat per 
Jorge Serna ha guanyat ni 
més ni menys que catorze 
partits aquesta tempora-
da. Els mateixos que ha 
perdut. Més que en qual-
sevol de les altres dues 
campanyes  del club en 
la lliga EBA. En qualsevol 
competició aquests gua-
rismes haurien servit per 
estar en la zona mitjana 

Federació. Tots sabem 
que, amb l’única intenció 
de recaptar el màxim de 
diners possible, es deixa 
inscriure a qualsevol en les 
competicions federatives. 
D’aquesta manera, el nom-
bre d’equips en el grup 
català de l’EBA va aug-
mentar fins a vint el passat 
estiu i la FEB va optar per 
adoptar l’anomenat sis-
tema olímpic, una decisió 
que, com ha quedat de-
mostrat, de ben segur no 
era la més idònia. Simplifi-
cant en la mesura del pos-
sible aquest enrevessat 
format, la lliga constava 
de dos subgrups de deu 
equips cadascun. Els cinc 
primers de cada subgrup 
s’agruparien en una sego-
na fase en la qual lluitarien 
per classificar-se pel play-
off d’ascens, mentre que 
els cinc últims ho farien 
per evitar les quatre pla-
ces de descens. Fins aquí, 
tot més o menys normal. 
La particularitat del siste-
ma olímpic és que en la 
segona fase s’arrosseguen 
els resultats obtinguts 
contra els equips amb els 
quals tornes a coincidir, 
descartant la resta. Això 
pot derivar en situacions 

com la que li va ocórrer 
al Pardinyes, que després 
de sumar sis victòries en la 
primera fase va passar a la 
segona amb només dues a 
l’haver-ne aconseguit qua-
tre enfront dels rivals que 
jugarien per l’ascens, un 
objectiu que es va quedar 
a tan sols dos triomfs de 
distància del Flor de Vim-
bodí. En canvi, equips com 
el Castellbisbal, que va 
guanyar menys partits en 
la primera fase, cinc, van 
passar a la segona amb 
millors registres a l’haver 
aconseguit les seves vic-
tòries, majoritàriament, 
contra rivals directes per 
la permanència. Un bon 
cacau mental que proba-
blement no haureu entès, 
sí, però espereu, que això 
no és tot.
El tècnic del conjunt del 
barri lleidatà va afirmar 
en arrencar la segona fase 
que el seu equip hauria 
de vèncer en vuit dels deu 
encontres restants per as-
solir la permanència. Tota 
una gesta que semblava 
gairebé impossible. Doncs 
no, perquè els nois del 
Pardinyes ho van aconse-
guir gràcies a una brillant 
ratxa de resultats. Vuit de 

deu, difícil demanar més. 
De fet, cap altre equip 
del grup de permanència 
ha estat capaç de supe-
rar o igualar els números 
dels lleidatans. Però no, 
tampoc ha estat suficient. 
La mala sort i un quàdru-
ple empat en el qual els 
groc-i-negres sortien molt 
malparats, per no parlar 
d’una sèrie de resultats 
d’allò més sospitosos en 
les darreres jornades, han 
acabat condemnant el Flor 
de Vimbodí a un descens 
que no entenen ni els seus 
propis protagonistes. I és 
que només calia veure les 
cares dels jugadors des-
prés del seu agònic triomf 
davant el Sant Nicolau en 
l’última jornada. Van pas-
sar de l’eufòria a la de-
solació en qüestió de se-
gons. Reconec que se’m 
va encongir el cor amb les 
dures imatges que es van 
viure al Barris Nord, i tot 
per obra i gràcia del famós 
Método FEB. Sort que si 
l’entitat ho desitja, la FEB 
ja li farà un lloc en la com-
petició per a la pròxima 
temporada... I, en aquest 
cas, salvar la categoria als 
despatxos serà totalment 
legítim.

de la classificació o fins i 
tot per disputar un play-
off. No així en el grup de 
la Lliga EBA en què es tro-
ben emmarcats els equips 
catalans, doncs al Pardi-
nyes li ha tocat perdre la 
categoria malgrat l’es-
mentat 50% de victòries. 
El més greu, però, és que 
no ha baixat pas perquè 
els seus rivals n’hagin su-
mat més. I és que fins a sis 
equips (Sants, Castellde-
fels, Andorra B, Martorell, 
Cornellà i Castellbisbal) 
han guanyat menys par-
tits en el còmput global 
de la temporada. Tanma-
teix, el que ha baixat ha 
estat el quadre groc-i-ne-
gre. Coses del sistema de 
competició orquestrat en-
guany per la magnificent 



DIVENDRES 13 de MAIG DE 2016 19

OPI
NIÓ

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

El número 5
“Cinco lobitos tiene la 
loba, cinco podemi-
tas antes que tú!”. 
Aquest és el nou 
politono que sona 
quan truquen a Al-
berto Garzón. Aquell 
jove que fa uns me-
sos ocupava el càrrec 
de candidat a president 
del Govern per Izquier-
da Unida (IU) ara passarà 
a ser un més de la llista 
de Podemos, després del 
“preacord” arribat entre 
ambdues formacions per 
presentar-se conjunta-
ment a les eleccions ge-
nerals del 26 de juny. La 
lloba, amb una llarga cua 

Ares Valdés
Coma i Punt

al seu darrere, ha acon-
seguit menjar-se al cade-
llet, traient-li el títol de 
candidat i atorgant-li el 
de “referent” de IU.
Pablo Iglesias aconse-
gueix així enfortir la seva 
candidatura i salvar el 
desgast acumulat durant 
aquests quatre mesos. 
Veurem, però, si aquesta 
aliança és creïble o una 
estratègia més per ama-
gar les problemàtiques 
que afecten la formació 
morada. Garzón, però, ja 
ha firmat la carta d’aco-
miadament. Tot i que han 
anunciat que faran cam-
panya per separat, IU ja 

ha quedat retratada amb 
la submissió total a Po-
demos. Veurem també si 
aquesta coalició significa 
la renaixença del Partit 
Comunista (PCE) o la seva 
completa desaparició.
L’objectiu del “prea-
cord”, sumar forces per 
fer fora el PP de la Mon-
cloa. Segons les últimes 
enquestes, la suma de 
Podemos i IU li arrabas-
saria al PSOE el lideratge 
de l’esquerra, arribant a 
ser la segona força. Veu-
rem com acaba aquest 
tinglat, el qual inspira 
més desconfiança que 
confiança.

opinio@
7accents.cat

byBalasch

 La lloba ha 
aconseguit 
menjar-se el 
cadellet traient-li 
el títol de candidat 

 IU ha quedat
retratada amb la 
submissió total a 
Podemos per fer 
fora al PP
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Heroisolímpics
La locomotora 
humana

 ANTONIO MEGÍAS
 LLEIDA
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Alain Mimoun és un d’aquells 
esportistes que, a causa de 
l’excessiu culte al guanyador, 
de l’absurd tòpic que diu que 
el segon és el primer dels per-
dedors, no està suficientment 
valorat per la historiografia. 
Han estat herois, també, però 
els ha tocat mesurar les seves 
forces enfront dels déus i, clar, 
no van poder guanyar tot el 
que el seu talent i esforç me-
reixien. Hi ha altres exemples, 
com el ciclista Raymond Pou-
lidor, que va viure tota la seva 
vida a l’ombra d’Eddy Merckx, 
aconseguint 8 podis en el Tour 
de França, però cap d’ells com 
a primer. També hi ha a nivell 
d’equip, com els Lakers de 
Los Ángeles dels 60, que van 
perdre set finals d’NBA en 10 
anys contra els Celtics de Bos-
ton. 
No obstant això, el cas de l’at-
leta algerià-francès Mimoun 
és especial, perquè va tenir 
una relació d’intensa i llarga 
amistat amb la seva ‘bèstia ne-
gra’. I era així, perquè aquell 
que sempre el guanyava, el 
déu de la llarga distància, va 
demostrar durant tota la seva 
vida ser un home honrat i ge-
nerós. Un veritable exemple 
dins i fora de les pistes. Reve-
rència eterna a la Locomotora 
Humana.
Emil Zatopek, va néixer el 19 
de setembre de 1922 a Ko-
privnice, una petita ciutat de 
Txecoslovàquia propera a Po-
lònia, i no va tenir una infància 
fàcil. Era el sisè germà d’una 
família humil i als 16 anys va 
començar a treballar en una 
fàbrica de calçat al costat de 

casa seva. Emil no tenia passió 
per l’esport durant la seva in-
fància, però l’amo de la fàbri-
ca, en un intent d’augmentar 
les seves vendes, organitzava 
una carrera atlètica anual en 
què els treballadors tenien 
l’assistència obligada. En el 
seu primer cop, i malgrat les 
protestes inicials, Zatopek va 
ser inoculat pel virus. Va aca-
bar segon i amb la sensació 
d’haver volgut guanyar.
Això va ser el 1940 i el seu 
país ja estava ocupat pel rè-
gim nazi, així que va passar 
per les dificultats lògiques, 
encara que va poder seguir 
amb la seva ocupació i va tenir 
el temps lliure necessari per 
dedicar-se amb intensitat a la 
seva recent afició. Va entrenar 
des d’aquell moment gairebé 
a diari, ideant fins i tot nous 
mètodes que el convertissin 
en millor atleta, encara que va 
seguir fins al final de la seva 
carrera amb el mateix estil 
heterodox. Es deia que corria 
“com si lluités contra un pop” 
o “com si tingués un punyal 
clavat al pit”.
Quan va acabar la II Guerra 
Mundial, Zatopek va deixar la 
fàbrica i va allistar-se a l’exèr-
cit, un lloc que li permetia 
compatibilitzar el treball i l’en-
trenament, sobretot després 
de la instauració del règim co-
munista, tan aficionat a poten-
ciar l’esport. El 1946 va parti-
cipar en els Europeus d’Oslo i 
va ser cinquè, un resultat que 
no li va agradar i que el va dur 
a assumir entrenaments gai-
rebé inhumans, combinant el 
fons amb la velocitat, la seva 
gran innovació.
Dos anys després, en el retorn 
dels Jocs Olímpics, Zatopek 
es presentava com un dels 

possibles candidats en les dis-
tàncies de fons, encara que no 
era considerat un favorit. L’es-
trena va ser en els 5.000 me-
tres, en els quals va guanyar 
la medalla de plata, però en 
els 10.000 va donar una de les 
majors exhibicions mai vistes, 
guanyant amb més de 40 se-
gons sobre Mimoun. 
A la capital anglesa va iniciar 
un lustre de domini. En l’Euro-
peu de Brussel·les, el 1952, va 
fer el doblet, sempre per da-
vant de la seva eterna ombra 
algeriana, però va ser en els 
Jocs Olímpics d’Hèlsinki quan 
va arribar l’explosió definitiva.
Llavors ja s’havia casat amb 
Dana Ingrova, el gran amor de 
la seva vida, i que casualment 
havia nascut el mateix dia que 
Zatopek. Dana també era una 
atleta destacada, en aquest 
cas en el llançament de jave-
lina, així que tot semblava en 
sintonia. 
Primer van ser els 10.000 me-
tres, en els quals va guanyar 
amb molta autoritat; els 5.000 
tenen categoria pròpia i van 
ser considerats en el seu mo-
ment com la carrera del segle. 
Zatopek va acabar enduent-se 
la medalla d’or després d’una 

infernal lluita que va deci-
dir-se gairebé en la línia de 
meta, amb dos titans deixant 
el seu últim alè. Endevinen 
qui va ser el segon en les dues 
proves?
Per si no fos poc, una hora 
després de l’agònica victòria, 
la seva esposa Dana guanyava 
la medalla d’or en la javelina. 
Envaït per una onada d’entu-
siasme, va demanar ser inscrit 
en la marató, fet que no esta-
va previst ja que mai n’havia 
corregut cap. Abans ningú ho 
havia aconseguit, després nin-
gú ho ha aconseguit. Només 
Emil Zapotek ha guanyat el 
triplet màgic de la llarga dis-
tància en els mateixos Jocs. 
El txec, desconeixedor de la 
distància, va començar tran-
quil i a meitat de carrera li va 
preguntar a un ja esgotat Jim 
Peters com veia el ritme. L’an-
glès, que va haver-se de reti-
rar poc després, li va dir, en 
un truc de veterà, que anaven 
molt lents. Emil simplement 
va prémer l’accelerador i va 
arribar en solitari a la meta.
El 1956, amb 34 anys, va vo-

Emil 
Zatopek

ler repetir en la marató en els 
Jocs de Melbourne, però ja 
no va donar el nivell acostu-
mat i va acabar sisè. Això sí, 
va tenir el consol que el seu 
amic Mimoun guanyés la seva 
única medalla d’or olímpica, 
i ho van celebrar amb una 
abraçada al mateix l’estadi.
Un any després, ja mig retirat, 
Dana i Emil van ser els pa-
drins de noces dels famosos 
Connolly i Fikotova (número 
44) però la seva vida no era 
del tot feliç. Se sentia utilitzat 
per un règim polític que no li 
agradava gens i quan va tenir 
l’ocasió –Primavera de Praga– 
recolzà el canvi. Va pagar el 
fracàs amb escreix. El van de-
gradar i obligar a treballar a 
mines d’urani o com a escom-
brariaire durant anys, fins que 
va ser rehabilitat parcialment 
a la fi dels anys 70 i després ja 
amb la democràcia retornat al 
seu status de màxima llegen-
da esportiva de la República 
Txeca.
Va morir rebent un gran co-
miat en què estaven presents, 
entre milers, la seva estimada 
Dana, que encara viu amb 93 
anys, i el seu amic Alain Mi-
moun, mort al 2013.

http://www.7accents.cat
https://www.youtube.com/watch?v=KvEBEK8_vqc
https://www.youtube.com/watch?v=RqozVyagbyc
https://www.youtube.com/watch?v=RqozVyagbyc
https://www.youtube.com/watch?v=EmiPIstRZj4
https://www.youtube.com/watch?v=wdegy-3qxu8
https://www.youtube.com/watch?v=hHaT5beAdQI
https://www.youtube.com/watch?v=MPjBbyOkY6g
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Festa Major Lleida 2016:
art conceptual, ‘outlet’ 
musical i la Sirollada
La Festa Major ens deixa amb un sabor agredolç i força humit

 POL ISHANDA
 LLEIDA
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És dimecres, l’únic dia de va-
cances d’aquesta darrera dia-
da de Festa Major. El temps 
passa, la pluja no para, les 
birres s’acaben i segueixo ob-
servant el cartell oficial de la 
mateixa manera que ho feia 
el primer cop amb cara d’im-
pàvid. Però aquesta vegada 
m’agrada més. M’hi sento 
identificat. Per fi crec co-
nèixer el significat de l’obra 
pictòrica més famosa de la 
península des de les cares de 
Bélmez. Exacte: el cartell és 
fidel al miratge que qualsevol 
de nosaltres podria intuir a les 
6:30 A.M. tornant dels Camps 
Elisis havent passat tota la nit 
bebent a les carpes de la Si-
rollada. Lleida, i al fons: la Seu 
Vella. Majestuosa, inamovi-
ble, erecta i sobretot borrosa. 
Tèrvola i sagnant però per fi 
retratada tal i com es mereix. 
Àngel Jové és un visionari i la 
imatge de Lleida des dels ulls 
d’un ressacós a punt de vomi-
tar tot creuant la passarel·la 
per fi es converteix en l’autèn-
tica insígnia de la ciutat. No 
ens enganyem: la Festa Major 
és festa; i el posterior Aplec 
del Caragol: el “botellón” le-
gal més gran celebrat en tot 
l’any a Ponent. Ens agrada la 
marxa. Ens agrada tant que 
enguany, tot i haver reduït el 
pressupost -per a festes consi-
derablement: suprimir un dels 

Cartell oficial de la Fes-
ta Major 2016, obra de 
l’artista lleidatà Àngel 
Jove: respresentant 
històric de l’art concep-
tual.

Guadalupe 
Plata, Toasters 

i Banda 
Bassoti, a la 

Sirollada

escenaris, posar-ne un més de 
pagament i tirar d’outlet mu-
sical per als caps de cartell 
(Lorena, Manel Fuentes i la 
seva banda de versions, més 
bandes de versions, Delto-
nos, punxa-discs variats de 
l’època de les clasques, etc)- 
hem sobreviscut. Vaja, crec 
que hem sobreviscut.... o no, 
més ben pensat, no ho hem 
fet. Però no siguem negatius! 
Ja sofrim prou amb la polí-
tica i les passades d’ous de 
David Trivín. La Festa Major 
ens ha deixat bandasses del 
nivell de Guadalupe Plata on 
els pocs agosarats que ens 
hi vam plantar al·lucinem 
encara amb el directe que 
aquests brutals andalusos 
ens van oferir a base de 
rock/garatge obscur i rever-

berant amb tocs de surf. Els 
d’Úbeda presentaven el seu 
últim àlbum homònim: Gua-

dalupe Plata 2015 (Everlàs-
ting Records, 2015) i donaven 
el tret de sortida inaugural als 
concerts. Aquests, juntament 
amb els fantàstics Toasters (la 
1a banda d’ska d’EUA) i els 
posteriors i mítics Banda Bas-
soti esdevenien les sorpreses 
més destacables del cartell 
presentat per la Sirollada. Tot 
i això, el col·lectiu segueix 
encara apostant exagerada-
ment per bandes properes a 
l’ska/punk i el reggae obviant 
lamentablement de manera 
excessiva la pluralitat estílís-
tica i musical tant necessària 
en unes festes majors, i que 
pel seu caràcter “popular” i 
“alternatiu”, els hi pertocaria 
al jove col·lectiu. D’altra ban-
da, Xoel López clausurava de 
manera espectacular i amb 
un so acuradament buscat 
el darrer dia de concerts tot 
presentant el seu últim treball 
Paramales (Esmerarte, 2015). 
Un bolo on les guitarres infini-
tament treballades i la posa-
da en escena impecable de la 
banda ens recordava perquè 
és un dels artistes més influ-
ents de la cançó espanyola. 
Per finalitzar, cal destacar el 
pas de diverses bandes llei-
datanes: Spring Riot, Lost Art 
of Murder, The Chronickles, 
Virgili & the Rivals, Lokito Lo-
pongo, Möndo Loco, Age, 
Cotés, L’Home Llop, Death or 
Glory, T.D.R Percussió i Impru-
dentes. Autèntics salvadors 
de lo “popular” i “alternatiu”. 
Recomanació musical pròpia: 
Part One (Reprise Records, 
1967) dels West Coast Pop 
Art Experimental Band. 
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La Sirollada presentava el seu propi cartell 
amb concerts i activitats “populars” cele-
brats durant la diada de Festa Major.

http://www.paeria.es/festes/salutacio.asp
https://www.youtube.com/watch?v=mVCq4LTjR2o
https://www.youtube.com/watch?v=mVCq4LTjR2o
https://www.youtube.com/watch?v=pCHgsbZhPXU
https://www.youtube.com/watch?v=pCHgsbZhPXU
https://www.youtube.com/watch?v=tLcR3Ma-i-s
https://www.youtube.com/watch?v=tLcR3Ma-i-s
http://www.paeria.es/festes/cartell.asp
https://www.youtube.com/watch?v=u1pmqZMYyDY
https://www.youtube.com/watch?v=bmLFyU3nVOY
https://open.spotify.com/album/2n0ASWtYEocsX78yZWgHiP
https://open.spotify.com/album/2n0ASWtYEocsX78yZWgHiP
https://www.youtube.com/watch?v=oPGVdiCNSgU
https://www.youtube.com/watch?v=d0dBtdPj53A
https://www.youtube.com/watch?v=d0dBtdPj53A
https://www.youtube.com/watch?v=C5b7qELBLhE
https://open.spotify.com/album/0NrNjmDtWKUSoKhLXNuqtX
https://open.spotify.com/album/36qtMdwzo4s7lisavSgorV
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The Colour in Anything: el 
nou àlbum de James Blake

 POL ISHANDA
 LLEIDA
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El pianista londinenc torna a 
la càrrega amb el seu tercer 
treball: The Colour in Anythi-
ng (Polydor Ltd 2016). L’artis-
ta l’estrenava quasi en secret 
el passat dijous després d’ha-
ver avançat paulatinament 
tres dels temes que formari-
en el disc: Modern Soul, RPG 
i Timeless. El darrer àlbum 
suposa un punt de versati-
litat en la carrera de l’artista 
ja que aconsegueix passejar i 
realçar el paisatge sonor de la 
darrera creació passant dels 
ritmes lents fins a una elec-
trònica ambiental i una certa 
èpica innovadora en compa-
ració als anteriors discs. Blake 

ha tingut la fortuna de gaudir 
amb col·laboracions de luxe a 
mans de Bon Iver, Frank Oce-
an, Rick Rubin, entre altres, i 
en són testimoni temes plens 
de simbologia com I need a 
forest fire. Un disc plenament 
recomanable per clausurar els 
mals sentiments.

Portada de ‘Colour 
in Anything’, el ter-
cer àlbum d’estudi 
de James Blake.

The Kills prepara l’estrena d’’Ash & Ice’, el 
cinquè disc d’estudi de la banda

 POL ISHANDA
 LLEIDA
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Per fi. La banda anglesa/es-
tatunidenca the Kills avança 
el primer single de presen-
tació “Doing it to death” i 
ens deixa entreveure el se-
gon caramel musical Heart 
of a dog alhora que fixa la 

data oficial d’estrena del seu 
proper disc per al pròxim 3 
de juny. Ash & Ice (Domino 
Records, 2016) suposa un 
d’aquells amors d’estiu que 
tots anhelem amb desig se-
xual. Guitarrismes obscurs i 
la veu d’una Alison Mosshart 
més melancòlica que mai. 
Sens dubte, una de les grans 
estrenes d’enguany.

‘Ash & Ice’ (Domino Records, 2016) serà la 
pròxima publicació de The Kills.

‘Everything at once’ és l’últim disc de Travis, 
la vuitena publicació dels nois de Glasgow

 POL ISHANDA
 LLEIDA
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Tots sabem sobradament 
que el britpop no morirà 
mai i un exemple més n’és 
la publicació recent del nou 
disc de Travis: Everything at 
once (Red Telephone Box, 
2016), el vuitè disc d’estu-

di dels de Glasgow. Peces 
musicals que giren entorn 
al pop anglès més pur però 
amb un toc especial provi-
nent de l’antiga glòria mà-
gica de la qual va gaudir la 
banda en els seus temps 
d’esplendor musical. Només 
cal recordar que temes com 
“Sing” han format part de la 
nostra pròpia banda sonora. 

La banda de Glasgow Travis ha estat una de 
les insígnies indsicutibles del ‘britpop’.

Blaze 10 publica ‘Mistakes’, el 
primer EP de la banda punk

Blaze 10 presenta el seu primer EP, ‘Mistakes’, a base de so californià i una 
destacable actitud punk.

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

Qui no ha somiat mai en sur-
fejar pel riu Segre? Sensa-
cions semblants i molta olor 
a estiu és el que evoca Mis-
takes, el primer EP d’estudi 
de la banda lleidatana Blaze 
10. Un treball autèntic “made 
in Lleida” gravat a Nomad 
Studio i finiquitat al Wheel 
Sound Studio de Cerdanyola. 
El resultat: un potent i ambi-
ciós àlbum que amb única-

ment sis temes aconsegueix 
transmetre sobradament 
l’energia juvenil i elèctrica a 
parts iguals d’aquests perso-
natges. Amb un estil fidel al 
punk/pop americà de ban-
des com Blink 182, Sum 41 o 
Green Day, el so fresc i addic-
tiu de Blaze 10 provoca que 
et puguis plantejar si real-
ment Lleida ha deixat de ser 
l’anunciada Madchester per a 
transformar-se en la vella Ca-
lifornia. Doncs l’actitud i el so 
americà són força presents a 
Mistakes, i la distorsió abun-

dant i els riffs descontrolats 
vesteixen un treball més ma-
dur i elaborat que les anteri-
ors publicacions de la banda, 
servint-ne com a exemple 
Flames o Wasted youth. Gent 
melòmana, no teniu excu-
sa: la banda regala Mistakes 
mitjançant descàrrega digital 
des del seu Bandcamp. Una 
carta de presentació potent, 
sensacional i accelerada, per-
fecta per a les vetllades noc-
turnes de calor infernal i surf 
lleidatà. Blaze 10 és glòria 
elèctrica.
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https://open.spotify.com/album/3W6y9r01OraL2mcoySQW9v
https://open.spotify.com/album/3W6y9r01OraL2mcoySQW9v
https://open.spotify.com/track/0VeiWszWKMO6HkKLv3qUzp
https://open.spotify.com/track/7E2cxuzNpe1u4HvCb8X4YN
https://open.spotify.com/track/2ZSFgKhbrnwgWm1fGNuXz3
https://open.spotify.com/track/0x4KG7bxABwL5TIhC9k9EN
https://open.spotify.com/track/0x4KG7bxABwL5TIhC9k9EN
https://www.youtube.com/watch?v=aJSXa7cvw2E
https://www.youtube.com/watch?v=498zUzNGQxY
https://www.youtube.com/watch?v=urPxe4jxdt8
https://www.youtube.com/watch?v=urPxe4jxdt8
https://open.spotify.com/album/6Sieos3DRVKrf5XKbfYHnp
https://open.spotify.com/album/6Sieos3DRVKrf5XKbfYHnp
https://www.youtube.com/watch?v=eYO1-gGWJyo
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2391990867&feature=iv&src_vid=mZAqxZYFcE4&v=7JESHZAd_9I
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2391990867&feature=iv&src_vid=mZAqxZYFcE4&v=7JESHZAd_9I
https://www.facebook.com/blaze10punkband/timeline
https://www.facebook.com/blaze10punkband/timeline
https://www.facebook.com/nomadstudio973/
https://www.facebook.com/nomadstudio973/
https://www.facebook.com/Wheel-Sound-Studio-125596727471473/
https://www.facebook.com/Wheel-Sound-Studio-125596727471473/
https://www.youtube.com/watch?v=9Ht5RZpzPqw
https://www.youtube.com/watch?v=emGri7i8Y2Y
https://www.youtube.com/watch?v=NUTGr5t3MoY
http://blazefucking10.bandcamp.com/track/flames
http://blazefucking10.bandcamp.com/track/wasted-youth
http://blazefucking10.bandcamp.com/releases


“No som ni 
serem el motor 
del canvi, però 

si una peça 
més d’aquest 
engranatge”

Gerard Martínez
al contraatac

“Mai guanyarem cap 
premi a Lleida”

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Per què neix el SE7?

Neix per democratitzar la in-
formació a Lleida i per revi-
talitzar un sector tant en crisi 
com el periodístic i per saciar 
les meves ànsies de protago-
nisme. (riu).

Després de l’experiència 
amb el setmanari en paper 
i amb tantes prediccions ne-
gatives cap a aquest suport, 
per què un nou producte en 
paper?

El setmanari era un producte 
massa bo per a Lleida, per això 
no va funcionar. A més, vam 
rebre pressions per part de la 
competència amb l’objectiu 
que no poguéssim vendre els 
números al quiosc, i això va fer 
inviable la seva continuïtat en 
paper. Lleida és una demarca-
ció eminentment agrícola, per 
tant la gent està acostumada a 
treballar la terra amb les mans. 
Valorem allò que és tangible 
molt per damunt del que no 
ho és. Així, Lleida, que sem-
pre va una mica a la cua de 
l’avantguarda, necessita en-
cara aquest quelcom tangible, 
que en aquest cas és el paper. 
La mort del paper és lenta, i en 
el cas de Lleida, encara més.

Amb menys d’un any de re-
corregut, el mensual gratuït 
rebia la setmana passada el 
premi a la millor nova publi-
cació de Catalunya. Ho espe-
ràveu?

No me l’esperava però crec 
que ens el mereixem. Mai 
l’hauríem guanyat a Lleida, 
mai guanyarem cap premi a 
Lleida, en el fons seria una 
mala senyal, però no tinc cap 

dubte que no serà l’únic pre-
mi que guanyem a Catalunya, 
i no descarto que més enda-
vant en puguem guanyar al-
gun a escala estatal i, per què 
no, europea.

El teu discurs durant la gala 
està tenint furor a les xarxes 
socials amb més de 8.000 vi-
sualitzacions, però quina re-
buda ha tingut a Lleida?

Que algun matí Lleida des-
pertarà amb el meu cos sense 

vida flotant al riu Segre és de 
les frases que m’han dit amb 
més insistència en els darrers 
dies. (riu) S’ha rebut amb apa-
rent fredor, però per exemple, 
sé que des de Segre, i m’ima-
gino també que des de la Pa-
eria i la Diputació, no els ha 
fet ni un pèl de gràcia, la qual 
cosa significa que quelcom de 
veritat hi havia en el discurs.

En aquest, defineixes Lleida 
com “el Bronx català” i amb 
un monopoli de la informa-

ció. Creus que només passa 
en aquesta ciutat?

Crec que Lleida en aquest 
sentit és paradigmàtica i 
exemplar. Evidentment que 
Lleida no és l’únic lloc on pas-
sa això, però és que estem 
parlant d’una de les quatre 
capitals catalanes. És a dir, 
estem parlant de tota una ca-
pital, no d’un poble amb una 
llarga tradició de terratinents 
i amb un caciquisme com a 
manera d’actuar, i això en una 

capital sorprèn. Que gaire-
bé tots els mitjans d’aquesta 
capital siguin propietat, en la 
seva totalitat o en part, d’una 
mateixa persona o editor,és 
simptomàtic d’aquest caci-
quisme i del Bronx al qual em 
referia durant el discurs.

Aquest monopoli pot dificul-
tar la llibertat d’expressió i 
la pluralitat, però no creus 
que el que s’està perdent és 
la qualitat?

Sí. Els companys de professió 
que treballen a la competèn-
cia, en aquest lobby informatiu 
i comunicatiu, tenen una vàlua 
professional altíssima que està 
molt per damunt del mitjà on 
treballen però malauradament 
són mitjans subvencionats pel 
poder polític i aleshores el seu 
talent s’ha d’enfrontar a la 
manca de llibertat per exercir 
la seva professió i per demos-
trar el seu talent.

En el teu darrer article d’opi-
nió parles de destruir per 
reconstruir. Què vol destruir 
o reconstruir amb 7accents?

7accents vol destruir allò que 
no funciona de la Lleida on 
vivim i d’aquestes cendres 
fer ressorgir una Lleida més 
lliure, plural, moderna i culta. 
7accents ha de ser un granet 
de sorra més per equilibrar 
aquesta balança entre la tra-
dició i la modernitat. No som 
ni serem el motor del canvi, 
però sí una peça més d’aquest 
engranatge.

JUDIT GÓMEZ

http://www.7accents.cat/noticia/3385/neix-el-se7-el-gratuit-de-7accents
http://www.7accents.cat/noticia/5688/el-se7-millor-nova-publicacio-de-catalunya
http://www.7accents.cat/noticia/5688/el-se7-millor-nova-publicacio-de-catalunya
https://www.facebook.com/7accents/videos/1180857165272257/
http://http://www.7accents.cat/opinio/article/5776/destruir-per-reconstruir
http://http://www.7accents.cat/opinio/article/5776/destruir-per-reconstruir
http://www.7accents.cat
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