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editorial
Lo Caragolasso
Un gran gol és un “golàs”, 
de la mateixa manera que 
un gran jugador és un “ju-
gadoràs” i un gran “equip”, 
un equipàs. Això no només 
passa en l’àmbit esportiu, ja 
que un gran xalet pot ser un 
“xaletàs” i un gran concert, 
un “concertàs”. Però al cada 
vegada més gran Aplec del 

Caragol la desinència -às li 
quedava curta, així que han 
decidit inventar-ne una d’en-
cara més ortogràficament in-
correcta, -asso, per batejar 
el tret de sortida de la festa 
de les festes que se celebren 
a la capital del Segrià. I amb 
Lo Caragolasso, un “xupinas-
so” a la lleidatana, es donava 

pas a tres dies de gresca de la 
bona, un cap de setmana en 
què Lleida viu la seva veritable 
festa gran, capaç de fer enro-
jolar, per exemple, les recents 
Festes de Maig, inversament 
il·lusionants a l’Aplec del Ca-
ragol. Tot i tractar-se d’una 
iniciativa privada, aquesta és 
la festa de tots els lleidatans, 

de Lleida i per a Lleida, la fes-
ta que ens serveix per cele-
brar quelcom tan important 
com el plaer de viure, també 
la companyonia, la gastrono-
mia i la disbauxa, però sobre-
tot el fet de ser únics i dife-
rents, en definitiva, lleidatans. 
L’Aplec és una gran festa, una 
“festassa”.

l’Accent Gràfic Obrim fronteres
Lupe Ribot
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La nàutica recreativa, a l’abast de tothom amb 
la 9ª Fira Marítima de la Costa Daurada

la festa 
lleidatana per 

excel·lència

 JOAN
ROSINACH

 LLEIDA
www.7accents.cat

Divendres 20 de maig. Els 
Camps Elisis de Lleida es des·
perten preparats per acollir 
els 13.000 penyistes que par·
ticiparan en la 3a edició de 
l’Aplec del Caragol, la festa 
(gastronòmica) per excel·
lència de tots els lleidatans i 
les lleidatanes. Les previsions 
auguren que es consumiran 
unes 12 tones de caragols a 
les quals se’ls hi haurà d’afegir 
uns 8.500 quilos de carn, uns 
3.000 quilos de pa i 70.000 
litres de cervesa. Unes xifres 
que es calcula que corres·
pondran a una mitjana de 110 
euros per collista arribant, en 
total, a una despesa superior 
als 1,4 milions d’euros. Tot 
plegat, fa que l’impacte eco·

La Federa-
ció de Co-
lles lidera 
un Aplec 
del Cara-

gol multitu-
dinàri amb 
més collis-
tes i públic 
que mai en 

la seva 
història Aplec del   Caragol,

http://www.firamaritimacostadaurada.cat/
http://www.7accents.cat
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Les colles i els 
penyistes són els 

vertaders pro-
tagonistes de 

l’Aplec.
Foto: ACN

Aplec del   Caragol,
nòmic acabi sent al finalitzar 
l’esdeveniment, segons els 
propis organitzadors, de dos 
milions i mig d’euros. 
Però l’Aplec del Caragol va 
molt més enllà dels números, 
encara que aquests no deixin 
de ser importants. Perquè qui 
realment fa gran aquesta fes-
ta és cada una de les 
persones que en 
formen part. 
La majoria 
de la matei-
xa capital 
del Segrià, 
però des 
de fa un 
temps s’hi 
van afegint 
ciutadans de 
poblacions ve-
ïnes que comen-
cen a sentir-se també 
seu aquest Aplec. Enguany, 
acabaran sent 102 les colles 
presents en el recinte, 3 més 
que l’any passat, fet que ha 
permès esgotar la llista d’es-
pera. En aquest sentit, sembla 
que l’Aplec no té aturador a 

l’hora d’augmentar el nombre 
de colles. Amb tot, Xavier Pé-
rez, president de la Federació 
de Colles de l’Aplec (Fecoll), 
s’afanya a posar fre a l’incre-
ment de colles situant el límit 
a les 105 perquè “a partir 
d’ara volem créixer en quali-
tat i no en quantitat”.  

Si Lleida es coneix 
més enllà dels llin-

dars que sosté 
aquest terri-
tori és, en 
bona part, 
pel ressò 
de l’Aplec 
del Cara-

gol. Curio-
sament, una 

festa d’inici-
ativa privada 

que, com bé expli-
ca l’editorial que obre 

aquest setmanari, és capaç de 
fer enrojolar les recents Festes 
de Maig. Però deixem aquest 
tema per un altre moment i 
posem de manifest aquesta 
repercussió aplequista arreu. 
Per un costat, amb la seva 

promoció internacional que 
permetrà, per primera vegada 
aquest any, visitar l’Aplec a un 
grup d’uns 65 turistes xinesos 
que tindran ocasió de degus-
tar caragols i també de conèi-
xer la ciutat. Per l’altra banda, 
durant aquesta setmana els 
mitjans de comunicació amb 
més audiència del (nostre) 
país ha volgut situar Lleida al 
mapa amb diversos directes 
tant televisius, amb Divendres 
de TV3, com radiofònics, amb 
l’emissió de La Primera Pedra 
de RAC1 que s’emetrà el dis-
sabte des del mateix recinte 
de l’Aplec.
Després de tres dies d’activi-
tats prèvies, la 37a edició de 
l’Aplec del Caragol s’inaugura 
el vespre de divendres amb el 
primer Caragolasso. Aquest 
és l’acte oficial inicial però els 
més impacients sembla que 
no podien esperar perquè ahir 
dijous van sopar a la parcel·la 
i aquest matí divendres ja hi 
han esmorzat i també hi dina-
ran mentre acaben de fer els 
últims preparatius. Alguns (in-
trèpids) fins i tot s’atreveixen 
a demanar que l’Aplec s’allar-
gui tota una setmana. Sigui 
com sigui, tant si hi són com si 
se’ls espera, a partir d’aques-
ta nit la gresca no tindrà fre 
fins a diumenge quan, des-

S’arriben a 
consumir fins 
a 12 tones de 
caragols en 
els tres dies

prés de la tradicional cercavila 
que aquesta edició canvia de 
recorregut, alguns celebraran 
el final de festa amb un dinar 
a la seva colla mentre reco-
pilen els moments viscuts al 
llarg d’aquest intensos dies.  
En el fons, tantes ganes hi ha 
d’allargar l’Aplec que, algunes 
colles, dilluns encara tindran 
ànims per fer el darrer àpat 
al recinte mentre recullen les 
restes de tot el que han do-
nat de sí aquests dies. Bé, en 
realitat, és (gairebé) impossi-
ble recopilar tot el que aporta 
aquest esdeveniment a cada 
un dels lleidatans i les lleida-
tanes que hi participen. Per a 
molts, la que ve serà una de 
les setmanes que comença-
ran en dimarts i m’imagino 
que això ja diu molt d’aques-
ta festassa. Sí, perquè l’Aplec 
del Caragol ha deixat de ser 
una festa per esdevenir el rei 
- amb el permís dels republi-
cans - de les festes de la capi-
tal del Segrià. El segon dia de 
la setmana post-Aplec llegiré 
que han passejat pels Camps 
Elisis de Lleida unes 200.000 
persones durant tres curts 
dies i dues nits molt llargues. 
Tornem a les xifres. Perquè, 
encara que la festa vagi més 
enllà, aquestes diuen molt de 
la seva repercussió.

http://aplec.org/fecoll/
http://aplec.org/fecoll/
http://www.7accents.cat/editorial/5892/lo-caragolasso
http://www.ccma.cat/tv3/divendres/
http://www.rac1.org/laprimerapedra/
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Què n’opines del canvi de recor-
regut de la cercavila d’aquest 
any?
És cert que la tradició de l’aigua 
dels carrers de l’antic recorregut 
encara no està adquirida pels nous 
veïns de la cercavila. Suposo que 
caldrà donar-los més informació i a 
mida que passin els cercaviles, tin-

Òscar Costa
penya La Llauna

31 anys

drem millors experiències.
Creus viable un Aplec del 
Caragol que durés una 
setmana sencera?
És molt complicat. Partim 
de la base que l’Aplec, tal 
i com esta plantejat ara 
mateix, és molt intensiu. Si 
dura una setmana la gent 
s’hauria de demanar festa 
a la feina, això reduiria el 
nombre de collistes entre 
setmana perquè la gent 

dosificaria més la partici-
pació. L’altra opció seria 
fer un dia festiu, però això 
voldria dir sacrificar un al-
tre dels dies de festa local. 
Canviar el format a una 
setmana i fer el plat fort 
el cap de setmana és una 
possibilitat que s’hauria de 
plantejar molt bé per a què 
funcionés.
Prefereixes la Festa Ma-
jor o l’Aplec del Caragol?

Són festes diferents. 
L’Aplec és una festa gas-
tronòmica, de fer colla, 
passar una estona divertida 
en família o amb amics. La 
Festa Major és més cultural 
i tradicional, i té una orien-
tació diferent, fins i tot l’oci 
nocturn és diferent en una 
i altra. Tenen petits detalls 
que les fan atractives per 
igual, tot i les evidents di-
ferències. 

Què n’opines del canvi de recor-
regut de la cercavila d’aquest 
any?
Ha estat un error. Personalment, i 
en general per la colla, és prefe-
rible l’antic recorregut. Nosaltres 
baixàvem per Prat de la Riba i 
durant tot el recorregut mantení-
em proximitat entre les colles, no 

Sandra Riba
penya Els Pirates

28 anys

hi havia separacions com 
enguany, que al pont de 
Príncep de Viana cada pe-
nya estava a metres de dis-
tància l’una de l’altra i no 
hi havia caliu. A més, per 
aquests carrers no es va 
llençar aigua pels balcons, 
com si passava a Dr. Fle-
ming, Prat de la Riba, Sal-
merón i Magdalena.
Creus viable un Aplec del 
Caragol que durés una 

setmana sencera? 
No veig viable l’aplec de 
7 dies, però sí de 4 o 5, si 
fos festiu. Si durés una set-
mana, no es viuria amb la 
mateixa intensitat que es fa 
durant el cap de setmana, 
però si estigués enllestit 
dimecres el muntatge i es 
comencés el dijous la festa, 
es podrien realitzar moltes 
més activitats i la gaudirí-
em més i millor.

Prefereixes la Festa Ma-
jor o l’Aplec del Caragol?
Prefereixo l’Aplec del Ca-
ragol, primerament perquè 
els habitants de Lleida hi 
participem més i se celebra 
amb més emoció que la 
pròpia Festa Major. I en se-
gon lloc, perquè segueixo 
a la mateixa colla des que 
vaig nàixer, i això em fa te-
nir un sentiment especial 
cap l’Aplec. 

Què n’opines del canvi de recor-
regut de la cercavila d’aquest 
any?
M’agrada l’idea de que el punt de 
partida sigui els Camps Elisis i així 
evitar desplaçaments de vehicles 
cap a Fleming. Amb aquest canvi 
hi havia més penyistes a la desfila-
da, fet que trobo molt positiu.

Meritxell Feliu
penya Cigaló Forçuts

40 anys

El que he trobat a faltar és 
el caliu en la desfilada. El 
nostre recorregut va ser 
pel Pont del Princep de 
Viana on no hi ha cap habi-
tatge, i hem trobat a faltar 
els veïns que tradicional-
ment tiraven aigua pels 
balcons. 
Creus viable un Aplec del 
Caragol que durés una 
setmana sencera?
El diumenge quan s’acaba 

l’Aplec a tots ens fa molt-
sa llàstima i ens agradaria 
poder-hi estar més temps. 
Són tres dies que passen 
volant, però sincerament, 
encara que una veu dins 
meu em diu que sí, no ho 
crec viable ja que la des-
pesa es dispararia molt  i, 
a més, s’hauria de poder 
conciliar amb el treball i 
l’escola dels petits. Tam-
poc no crec que el nostre 

cos ho aguantés! 
Prefereixes la Festa Ma-
jor o l’Aplec del Caragol?
Sense cap dubte, l’Aplec 
del Caragol! Per a mi és la 
festa per excel·lència de 
tots i cadascun dels llei-
datans, tres dies on el bon 
rotllo, el divertiment i la 
disbauxa estan garantits, i 
on famílies senceres -des 
d’avis a néts- envaïm els 
Camps Elisis

Què n’opines del canvi de recorre-
gut de la cercavila d’aquest any?
El nou recorregut no ens va agra-
dar gens. A nosaltres ens va tocar 
passar pel Pont Nou direcció a Ren-
fe, passant per Rambla Ferran. Poc 
ambient pels carrers i pocs pisos 
que et refresquessin amb aigua. La 
nostra proposta a la Fecoll serà que 

Antoni Bertran
penya Ullà

28 anys
sI no volen o no poden mo-
dificar els recorreguts, que 
vagin alternant un any per 
cada lloc.
Creus viable un Aplec del 
Caragol que durés una set-
mana sencera? 
Crec que viable sí que ho 
és, perquè hi ha molt bona 
organització. L’altra seria 
que el cos humà fos capaç 
d’aguantar-ho. Sincera-

ment, en un cap de setma-
na, -comptant de divendres 
a diumenge- ja n’hi ha prou 
si ho vius al màxim. De fet, 
dijous alguns ja ens vam 
quedar a sopar. 
Prefereixes la Festa Major 
o l’Aplec del Caragol?
Com a junedenc prefereixo 
l’Aplec a la Festa Major. És 
més intens. I nosaltres els 
junedencs -que som molt 

passionals- quan fem una 
cosa, la fem amb totes les 
ganes! Per tant, vivim molt 
més l’Aplec del Caragol 
que la Festa Major. S’ha de 
reconèixer que la gran col-
laboració i el bon rotllo que 
hi ha entre els penyistes és 
un fet que sembla que no-
més passi durant aquests 3 
dies. La gent està més re-
ceptiva!

Què n’opines del canvi de 
recorregut de la cercavila 
d’aquest any?
Ho trobo bé per la comoditat 
que  ha suposat a totes i tots 
els penyistes perquè d’aques-
ta manera ja no s’han hagut de 

Anna Castillo
penya KH2

44 anys
desplaçar del lloc per a 
iniciar-la. 
Creus viable un Aplec 
del Caragol que durés 
una setmana sencera? 
M’agradaria, però no ho 
veig viable. Primer, per 
els despeses que supo-
saria allargar-ho  durant 
tants dies, la qual cosa 

provocaria, molt pro-
bablement, que acabés 
sent un Aplec del Ca-
ragol menys multitudi-
nari. Segon, perquè no 
crec que tothom que 
assisteix el cap de set-
mana  pogués disposar 
d’una setmana sencera 
de vacances i, per tant, 

l’afluència de collistes, 
penyes i visitants es re-
duiria d’una forma con-
siderable. 
Prefereixes la Festa 
Major o l’Aplec del Ca-
ragol?
M’agrada més l’Aplec 
del Caragol, és molt més 
divertit i familiar.
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Set hores per saber com en-
cara la campanya el popular 

José Ignacio Llorenç 7 hores i
 L. A. PÉREZ

DE LA PINTA
 LLEIDA

www.7accents.cat

El set hores d’aquesta setma-
na és una mica més llarg de 
l’habitual. De fet, comença no 
el 24 pel matí, sinó el 23 a la 
tarda, quan el cap de llista del 
PP a Lleida José Ignacio Llo-
rens marxa cap a Madrid amb 
l’AVE. L’endemà –a Madrid al 
Parc del Retiro- fan la foto de 
grup de tots els caps de llista-
dels populars pel 26-J

J. I. Llorens: Marxo millor 
avui, que ens han convo-
cat d’hora. Mirem a veure si 
aconseguim la foto amb el 
President del Govern.

Al final, la foto s’aconsegueix. 
Només ha fet falta cridar al 
Partit i demanar-ho; ben sen-
zill: cap pega, la foto penjada 
al Flickr a l’hora acordada. 
Descarregar i enllestit.  Sóna 
el telèfon

J. I. LL.: Fantàstic el fotògraf, 
ha buscat el moment i la te-
nim. Suposo que ja la teniu. 
Ja veurem quin ús li donem, 
però és el que volíem

Sí, es el que es volia. En José 
Ignacio torna a Lleida en l’AVE 
que arriba vora quarts de sis. 
Junt amb ell vénen també en 
Rafael Hernando, en Rubén 
Moreno, en Carlos Floriano 
i l’Alícia Sánchez Camacho. 
Abans ha arribat a Lleida la 
Dolors Montserrat, que els 
espera a la cafetería amb la 

Dolors López, presidenta del 
Partit Popular a Lleida. A les 
sis hi ha programada atenció 
a la prensa a la Seu Vella.

D. López: Preguntaran pel 
tema aquest de la fiança, se-
gur.

L’AVE arriba puntual. Salutaci-
ons de rigor. Davant l’estació 
s’esperen un parell de cotxes 
–la furgoneta de campanya 
entre ells- i pugen tots cap 
a la Seu Vella. Els periodis-
tes s’esperen a la Porta dels 
Apòstols, el lloc acordat. Fo-
tos de grup i, com s’acostuma 
a dir, canutazo, tot i que hi ha 
qui en diu atenció en carrer.

J. I. LL.: La Seu Vella és un 
símbol per tots els lleidatans 
i, per a què llueixi com cal, 

s’han invertit més de 2,3 mi-
lions d’euros. D’ells, el 80% 
ha arribat amb governs del 
Partit Popular i, del total in-
vertit, gairebé la meitat (1,15 
milions) ha arribat durant la 
legislatura 2011-2015 tot i ser 
una legislatura molt difícil per 
la situación económica que 
vam heretar d’en Zapatero. 
Aquests 1,15 milions han ser-
vit per rehabilitar el campa-
nar i la resta són 400.000 eu-
ros consignats al Pressupost 
2016 després de presentar jo 
mateix una esmena tot res-
ponent al que demanaven els 
Amics de la Seu Vella.

Evidentment, els periodistes 
pregunten també per altres 
coses. I en Rafael Hernando, 
el portaveu del grup parla-
mentari del PP, els hi contesta

R. Hernando: A Lleida, és evi-
dent, li senten bé els governs 
del Partit Popular. Quan nos-
altres governem, l’atur baixa 
i es fan inversions importants 
com aquesta, a la qual s’ha re-
ferit en José Ignacio o d’altres 
com el canal Segarra-Garri-
gues. Jo vull fer aquí una cri-
da pel vot útil, perquè votar el 
Partit Popular el 26-J serà útil 
per Lleida. No vull oblidar-me 
tampoc dels greus fets que 
han succeït aquests dies a la 
UdL amb Inma Manso. Hi ha 
qui banalitza l’assalt a un aula 
o la persecució a una profe-
sora i n’hi ha també qui bana-
litza la violencia d’ETA. I això 
darrer ho hem vist fa ben poc 
amb la visita d’Otegi al Par-
lament. És molt lamentable 
tot plegat. Pel que fa a això 
que vosté em pregunta, li diré 

http://www.7accents.cat
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una 
precampanya 
i dues seus
que abans de fixar una fian-
ça cautelar per un partit cal 
veure si els presmptes autors 
del delicte que s’investiga –el 
señor Bárcenas i els arquitec-
tes els  que hi van participar, 
tenen bens suficients. No em 
referiré a la filiació política del 
jutge que ha pres la decisió, 
però potser sí que cal recor-
dar que va ser director gene-
ral amb en Zapatero.
Després de les declaracions, 
visita guiada a la Seu Vella de 
la mà d’en Joan Baigolo, el 
director del Consorci. La pri-
mera parada, al costat de la 

maqueta.

Joan Baigol: Abans, al voltant 
de la Seu Vella, hi havia el que 
avui anomenaríem Barri Gòtic 
de Lleida, però com es va for-
tificar el turó durant el segle 
XVIII aquest barri no existeix. 
L’Antiga Catedral es va con-
vertir en caserna.

Més endavant, mentre visiten 
l’interior, algú pregunta si allà 
se celebren casaments

J. B.: Sí. El que està consagrat 
és l’altar i la Catedral ja la ve-

Ieu: tota nua. És una manera 
diferent de veure-la

Després, tots fan cap el pati. 
Abans, en José Ignacio Llo-
rens s’ha fet amb uns pins de 
la Seu. Tota promoció és poca 
per aconseguir que la Seu Ve-
lla esdevingui Patrimoni Mun-
dial. Tots, des de l’Alícia Sán-
chez Camacho fins a en Carlos 
Floriano els reben encantants. 
Els fotógrafs els capten una 
imatge des del claustre.

Fiqueu-vos aquí, que treurem 
el campanar. 
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No hi ha temps per molt més. 
A les 19.15 tenen programa-
da una trobada amb regidors 
i militants del Partit a la seu. 
No a la Vella; a la seu del par-
tit

R. H.: Jo ja ho he dit a dalt. 
Aquí s’ha de posar en valor 
el vot útil, per Lleida no és el 
mateix tenir un diputat que 
un altre. 

J. I. Ll.: Jo sé que això no será 
fácil, però durant aquests me-
sos m’he reunit amb molta 
gent i hi ha la percepció de 
que ens va faltar ben poc per 
aconseguir-ho. De mi diuen 

que sóc l’especialista en recu-
perar escons i aquest el recu-
peraré com vam fer el 2008. 
Tenim moltes possibilitats i les 
hem d’aprofitar.

La gent aplaudeix. És veritat 
que n’hi ha ganes. Abans de 
parlar davant els militants, en 
Rafael Hernando ha concedit 
una entrevista a l’Ignasi Cal-
vo, director de La Mañana. 

Ignasi Calvo: Intentes aga-
far-lo i no és pot. Està molt 
bregat. No et deixa espais

L’entrevista la publiquen diu-
menge. A en Rafa Hernando 

el fan pujar al pont aquest 
sense sentit que hi ha a la 
Plaça Sant Joan per fer-li una 
foto. 

Uns nois –no deuen pasar dels 
15-M- li demanen per fer-se 
una foto amb ell. Se la fan. 
L’AVE surt en pocs minuts. Di-
jous van estar a Barcelona. 
Llorens es mira la fotografia 
que li han fet pel matí amb el 
President.

J. I. LL.: A ami, quan el truco, 
el Presidente se’m fica al telè-
fon. Sempre. 

Dono fe.
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 Un 71% de periodistes de 
Ponent afirma rebre pressions
24·05

SOCIETAT

Alliberada a Lleida 
una dona que anava 
a ser venuda 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Agents de la Policia Nacio-
nal, en el marc del pla poli-
cial contra el tràfic d’éssers 
humans, han alliberat una 
dona que anava a ser ve-
nuda per 8.000 euros a una 
altra proxeneta després de 
negar-se a exercir la pros-
titució. La víctima, a causa 
de la seva oposició a pros-
tituir-se, va ser traslladada 
des d’Itàlia a França i final-
ment al nostre país, on la 
seva explotadora pretenia 
doblegar la seva voluntat. 
La xarxa captava dones a 
Nigèria amb falses ofertes 
de treball per portar-les a 
Europa, on les explotaven 
sexualment. Ha estat des-
mantellada l’organització 
d’origen nigerià respon-
sable i s’ha detingut a set 
dels seus membres a Llei-
da. La recerca va començar 
quan una dona nigeriana 
va denunciar que estava 
sent explotada sexualment.
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Segons l’enquesta del Grup de Periodistes Ramon Barnils, 
provenen de les institucions públiques i els partits polítics 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Un 71% dels periodistes 
de les comarques de Po-
nent asseguren haver rebut 
pressions a la feina. Un 57% 
d’aquestes pressions provin-
drien de l’entorn dels partits 
polítics i les institucions pú-
bliques i més d’un 20%, de 
les mateixes direccions dels 
mitjans. En canvi, només un 
11,5% tindria l’origen en les 
empreses privades. El 57% 
reconeix que ha acatat to-
talment (21%) o parcialment 
(46%) les demandes dels qui 
pressionen. Una enquesta del 
Grup de Periodistes Ramon 
Barnils feta a periodistes que 
treballen a les comarques de 
Ponent, amb el suport de la 
delegació de Lleida del Col-
legi de Periodistes de Cata-
lunya, revela que un 71% dels 
enquestats han rebut pressi-
ons en la seva feina, la majo-
ria de les quals amb la inten-
ció de canviar l’enfocament 
d’una notícia (24%), afavorir 
algun tema, persona o insti-
tució (24%) o no tocar certs 
temes o persones (21%). Se-
gons l’enquesta, els àmbits 
d’on provenen més pressions 
són les institucions públiques 
i els partits polítics, sigui di-
rectament de la font o a tra-
vés dels respectius gabinets 

de premsa. També assegu-
ren que hi ha casos de peri-
odistes de gabinets que han 
rebut o reben pressions dels 
seus caps per haver volgut 
prioritzar l’ètica professional 
als interessos corporatius. 
D’altra banda, i essent la part 
“bona” de l’enquesta, un 
85% dels casos en què els pe-
riodistes han ignorat les pres-
sions no han patit cap tipus 

Imatge de la redacció de 7accents durant el procés de desenvolupament de 
continguts per a les diverses plataformes del mitjà. Foto: Dani Martínez

de represàlia. L’enquesta és 
anònima i voluntària, així que 
no té un valor estadístic real, 
però l’alt grau de respostes 
–87 persones ho han fet en 
un sector que compta amb 
130 col·legiats a la zona  la 
converteix en un bon termò-
metre de la situació en què 
es troba el periodisme. En 
aquest sentit, el Grup de Pe-
riodistes Ramon Barnils mos-

tra la seva “preocupació” pel 
fet que les pressions al sector 
“siguin habituals”. Demanen 
a les institucions, partits, em-
preses, entitats i direccions 
de mitjans que “deixin treba-
llar els periodistes amb lliber-
tat” i al mateix col·lectiu, “fer 
valer el seu criteri ètic i profes-
sional fent cas omís a les pres-
sions i, si cal, denunciar-les 
als organismes pertinents”.

CIUTADANS

Ángeles Ribes: “Ciutadans treballarà per rebaixar 
les càrregues impositives dels veïns de Lleida”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Així ho ha anunciat la por-
taveu del grup municipal de 
Ciutadans Lleida, Ángeles 
Ribes, un any després que la 
formació taronja ha entrat a 
l’Ajuntament. “Ciutadans se-
gueix amb la mateixa il·lusió 
del primer dia, aplicant el 
programa electoral en la me-

sura del possible i prenent les 
decisions més adequades per 
a cada moment”, ha manifes-
tat Ribes. La portaveu muni-
cipal ha assegurat que “en 
aquest primer any d’apre-
nentatge, s’ha actuat amb 
sentit comú i responsabilitat” 
i una mostra d’això han estat 
“els principals acords asso-
lits que han definit aquest 
mandat”. Per això, Ribes ha 

agraït “la gestió dels funcio-
naris i treballadors de l’Ajun-
tament que en ocasions han 
hagut de suportar situacions 
adverses”. D’altra banda, ha 
lamentat que “la falta de di-
àleg del senyor Postius” en 
relació a les últimes crítiques 
rebudes per part de CiU. I 
ha defensat que “Ciutadans 
ha prioritzat els interessos 
dels veïns als partidistes”.

SOCIETAT

Mor una dona d’edat avançada 
en l’incendi d’un pis a Juneda

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Una dona de 88 anys va mo-
rir aquest diumenge la nit en 
l’incendi d’un pis a Juneda 
segons han informat els Bom-
bers de la Generalitat. Els 
fets es van produir en un ha-
bitatge de la travessia Domè-
nec Cardenal. Els Bombers 
es van desplaçar fins al pis, 

situat en una segona planta 
i on va cremar mobiliari i les 
parets, mentre que la resta 
va quedar afectat pel fum. A 
l’interior d’una habitació hi 
van trobar el cos sense vida 
d’una dona d’edat avançada. 
Poc després de dos quarts 
de dotze de la nit el foc es 
va donar per apagat i els 
Bombers van refrescar punts 
calents i van ventilar el pis.
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Imatge dels visitants al recinte de l’Aplec del Caragol, als Camps Elisis de 
Lleida. Foto: Javi Enjuanes

7accents.cat
www.

CULTURA

L’Aplec del Caragol tanca una 
nova edició multitudinària amb 
més presència internacional

 ACN
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Aplec del Caragol és la fes-
ta de les grans xifres: 13.000 
penyistes de 102 colles, uns 
200.000 visitants, 12 tones 
de caragols i uns 70.000 li-
tres de cervesa consumits i 
un impacte econòmic d’uns 2 
milions i mig d’euros segons 
calculen els organitzadors. 
Aquest any, a més, han visitat 
per primera vegada la festa 
un grup de 180 turistes xine-
sos fruit de la tasca de pro-
moció internacional de la fes-
ta que porta a terme la Fecoll 
durant tot l’any. “Els xinesos 
marxen encantats de la vida, 
diuen que no s’ho pensaven i 
que l’any que ve en volen ve-

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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nir més, doncs benvinguts si-
guin”, ha explicat Pérez, que 
assegura que la promoció 
exterior és un aspecte que es 
vol seguir reforçant. Una no-
vetat destacada d’enguany 
ha estat el canvi d’itinerari de 
la cercavila d’aquest 
diumenge al matí, 
que ha sortit 
i ha arribat 
als Camps 
Elisis. Fins 
ara el punt 
de partida 
era el car-
rer Doctor 
Fleming, a 
l’altura del 
Camp d’Es-
ports, però l’or-
ganització va decidir 
modificar-lo d’acord amb la 

Guàrdia Urbana per evitar 
desplaçaments de vehicles de 
matinada cap a la Zona Alta. 
Els penyistes han pogut espe-
rar la sortida de la rua al ritme 
de la música que ha punxat un 
discjòquei al pavelló 3 de Fira 

de Lleida.  Cal recordar 
que totes aque-

lles persones 
que han vol-

gut gaudir 
de l’Aplec 
i sentir-se 
com un co-
llista més 
ho han po-

gut fer a 
través de la 

Colla Forasters 
adquirint alguna 

de les opcions que 
dóna el pack del visitant. 

ECONOMIA

Una tempesta de pedra 

 ACN
 LLEIDA

www.7accents.cat

Una tempesta de pedra i 
vent que va tenir lloc diu-
menge a la tarda ha afectat 
unes 3.181 hectàrees de 
cultius al Segrià sud i part 
de les Garrigues. En con-
cret, al Baix Segre en muni-
cipis com la Granja d’Escarp 
l’afectació en fruita dolça 
arriba al 100% i la força del 
vent fins i tot va partir per 
la meitat arbres fruiters en 
algunes finques. A les Gar-
rigues, la pedra va fer mal a 
unes 800 hectàrees d’amet-
ller amb afectacions entre el 
50 i el 10% d’ametlla picada 
i un 10% més que van cau-
re al terra. El director dels 
serveis territorials d’Agri-
cultura a Lleida, Ferran de 
Noguera, s’ha reunit aquest 
dilluns amb alcaldes i pro-
ductors de la zona afectada 
i ha instat a Agroseguro a 
fer els peritatges de forma 
‘’ràpida i eficient’’ per do-
nar resposta als afectats. 
Inicialment, la xifra d’afec-
tació que s’havia donat era 
d’unes 2.000 hectàrees. 
La forta tempesta registra-
da la tarda-vespre de diu-
menge a les comarques del 
Segrià i les Garrigues ha 
afectat unes 3.181 hectàre-
es de cultius. Aquesta és la 
xifra definitiva que s’ha fa-
cilitat des del Departament 
d’Agricultura després de la 
reunió que ha mantingut el 
director dels serveis territo-
rials a Lleida, Ferran de No-
guera, amb els afectats a La 
Granja d’Escarp (Segrià).
La tempesta, que va arribar 
de l’Aragó, anava acompa-

nyada de calamarsa, amb 
fortes ratxes de vent que fins 
i tot van partir per la meitat 
alguns troncs com els d’una 
finca d’albercoquers que hi 
ha als afores de La Granja 
d’Escarp. També cal desta-
car que en alguns punts es 
va produir el fenomen de la 
pedra seca, que té lloc quan 
la pedra cau sense anar 
acompanyada d’aigua i lla-
vors encara fa més mal. De 
Noguera ha destacat que 
els danys causats van afec-
tar inicialment al sud del Se-
grià, principalment al muni-
cipi de La Granja d’Escarp, 
afectat gairebé en la seva 
totalitat, i part dels munici-
pis veïns de Seròs, Massal-
coreig, Maials, Llardecans 
i Torrebesses. El temporal 
va perdre força en arribar a 
les Garrigues, afectant els 
municipis de Granyena de 
les Garrigues, Juncosa, El 
Soleràs, Els Torms i La Gra-
nadella. La pedra caiguda 
tenia un diàmetre d’entre 1 
i 1,5 centímetres i va afectar 
principalment el cultiu de 
la fruita dolça, amb un ni-
vell de danys molt dispers, 
arribant en les zones més 
afectades a pèrdues d’entre 
el 70 i el 100% de la collita. 
Les plantacions en collita i 
les més pròximes al període 
de collita, de finals de maig 
a mig o finals de juny, són 
les més afectades. D’altra 
banda, el cultiu de l’amet-
ller de la comarca del Se-
grià també s’ha vist afec-
tat, però en menor mesura 
amb caiguda de fruits que 
difícilment superen el 20%.
En el cas de les Garrigues, 
els cultius més afectats han 
estat l’ametller i l’olivera. 
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 El Lleida Esportiu 
      no estarà sol a Barakaldo
26·05
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La Penya Molo Esportiu i la Penya Rudes
organitzen autobusos per animar els jugadors

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu comptarà 
amb el suport dels seus afi-
cionats a Lasesarre, l’estadi 
del Barakaldo CF, on aquest 
diumenge buscarà certificar 
l’accés a la segona elimina-
tòria del play-off d’ascens 
a Segona Divisió. Malgrat 
que el partit es disputa en 
un horari que no afavoreix 
el desplaçament de l’afició 
visitant, diumenge a les vuit 
del vespre, està previst que 
el conjunt blau estigui acom-
panyat per uns 200 espec-
tadors en terres biscaïnes.
L’entitat del Camp d’Esports 
no ha organitzat en aquesta 
ocasió autocars pels afici-
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onats que desitgin despla-
çar-se, sinó que ha encar-

regat aquesta tasca a les 
penyes del club. La Penya 

El Seat 600 d’Antonio Martín també viatjarà 
a Barakaldo. Foto: Dani Badia

Molo Esportiu ja ha omplert 
el seu autocar, obert a tota 
l’afició. El vehicle sortirà a les 
vuit del matí del Camp d’Es-
ports, pararà a Bilbao per 
dinar i tornarà cap a Lleida 
en acabar el matx. La Penya 
Rudes Lleida també orga-
nitza un bus. Encara resten 
algunes places per cobrir, 
però les inscripcions avancen 
a bon ritme i els membres 
del col·lectiu confien en què 
l’autocar viatjarà diumenge 
a Barakaldo. A més, seran 
molts els aficionats que opta-
ran per desplaçar-se en vehi-
cles particulars. Entre ells, cal 
destacar a Antonio Martín, 
que anirà fins a la localitat 
basca conduint el seu mític 
Seat 600. El mecànic lleidatà, 
que en aquesta ocasió anirà 

acompanyat per Francesc 
Falcón, i el seu històric vehi-
cle són molt habituals en els 
desplaçaments importants 
del Lleida Esportiu, així com 
en els del FC Barcelona. Els 
seguidors blaus que viatgin a 
compte propi poden adqui-
rir les entrades pel partit a 
les oficines del Lleida, diven-
dres a la tarda i dissabte al 
matí. El preu és de 15 euros.
D’altra banda, l’Ajuntament 
de Lleida està estudiant la 
possibilitat de col·locar una 
pantalla gegant per tots 
aquells aficionats que no 
puguin desplaçar-se i de-
sitgin seguir junts el par-
tit, en el qual els deixebles 
d’Imanol Idiakez hauran 
de conservar l’1-0 obtin-
gut en l’encontre d’anada.
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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 ( )
La trucada (in)esperada
Els meus articles diuen molt 
de mi. Fins i tot, massa. Sovint 
faig aquesta declaració en els 
meus cercles (més) íntims quan 
discutim amistosament sobre 
la lectura entre línies d’allò que 
he dit mentre (potser) intenta-
va explicar una altra cosa. De 
fet, crec que molts dels que 
veritablement em coneixen 
també han sabut alguna cosa 
de mi, totalment (des)cone-
guda fins al moment, regirant 
entre les frases que sostenen 
els paràgrafs de la majoria dels 
meus relats. Si us he de ser sin-
cer, aquesta sensació no em 
desagrada. Gens. I és que, a 
hores d’ara, em veig incapaç 
d’escriure una història sense 
inspirar-me en una realitat vis-
cuda, la qual intento modelar 
amb més o menys encert per 
intentar narrar-la a través de la 
ficció. O ara que hi penso, es 

deu tractar de convertir en real 
aquella ficció tan desitjada mit-
jançant uns personatges que, 
de tan propers, ni ells mateixos 
s’hi senten identificats.
Sigui per tot això, o potser 
per altres qüestions més pro-
saiques, fins avui mai no m’he 
atrevit a parlar d’un tema que 
no conec. Els (meus) principis, 
que de vegades no arriben al 
final, m’han demostrat que la 
ignorància és molt atrevida i 
aquest fet m’ha parat els peus 
en més d’una ocasió quan s’ha 
de parlar de segons qui o so-
bre segons què sense un conei-
xement de causa prou profund. 
Segurament per evitar també, 
en la mesura del possible, allò 
tan (poc) suculent de tragar-se 
unes paraules de les quals et 
sents esclau, tot i que no tin-
guis cap responsabilitat en les 
interpretacions que puguin fer 

els demés dels teus mots. Per-
què aquest és un altre tema 
que caldria tractar amb (certa) 
profunditat quan alguns inten-
ten separar la informació de 
l’opinió sense tenir en comp-
te que en qualsevol informa-
ció hi ha, intrínsecament, opi-
nió. I interessos. I demagògia. 
I un reguitzell innumerable de 
(contra)valors periodístics que 
fan volar pels aires aquell codi 
deontològic oblidat en la caixa 
dels objectes perduts que, més 
d’hora que tard, s’acaba per-
dent. 
Per sort, sempre hi ha qui té la 
virtut de fer-ne de la pèrdua un 
tresor preuat. Són aquells (pe-
tits) herois que, sense capa ni 
màscara ni espasa, passegen 
per la vida esperant canviar-la 
per deixar el món (una mica) 
millor de com l’hem trobat tots 
plegats. Existeixen en qualse-

vol àmbit i, encara que haurien 
de ser més propis de la ficció, 
la realitat els fa protagonistes 
d’una humanitat cada cop més 
fictícia. En tots els sentits. Re-
sulta indignant que encara avui 
es rebin pressions per no treu-
re a la llum allò que els profes-
sionals de la comunicació, sota 
el seu (humil) parer, sempre pu-
blicarien. Però encara és més 
penós que les instruccions vin-
guin dels mateixos que s’om-
plen el pap cada dia amb la 
(presumpta) llibertat d’expres-
sió. Ben pensat, serà millor que 
els meus articles segueixin par-
lant de mi, no fos cas que algú 
poc avesat a llegir entre línies 
entengués el que dic sense ex-
plicar-lo. I llavors, també més 
aviat que tard, acabi rebent 
una trucada (in)esperada per 
passar a ser, sense voler-ho, un 
nou personatge de ficció.  

Fora els talons, comencem a córrer
No són bons per caminar i 
això tothom ho sap. Ni tan 
sols es van crear per aquesta 
finalitat. No són còmodes i 
poden, fins i tot, augmen-
tar tres vegades més el 
risc de patir un esquinç 
de turmell. Parlo de les 
sabates de taló, sí. Les 
que modifiquen la pos-
tura general del nostre 
cos, ens estilitzen i ens apor-
ten aquell toc de feminisme 
i glamur que es veuen a les 
revistes. Però aquest sim-
bolisme, pot ser, va suposar 
quelcom més per als homes, 
ja que un parell de sabates 
de taló van ser alguna vega-
da un accessori essencial i 
exclusiu només per a ells.
Tot va començar al desembre 
quan la Nicola Sian Thorp en-
trava a treballar a l’empresa 
Pricewatherhouse Coopers 
cobrint el lloc de recepcionis-
ta. No portava talons. Quan 
els responsables de l’em-

Judit Gómez
Confeccionant-me

aquesta història. Va crear una 
petició al Parlament britànic 
en la qual sol·licita il·legalitzar 
la possibilitat d’una empresa 
pugui exigir als seus treballa-
dors que vinguin al seu lloc 
de treball amb talons, ja que 
al seu judici aquesta mesura 
és sexista i discriminatòria 
per a la dona. A la plataforma 
demanava 100.000 firmes, i 
en només dos dies de la seva 
publicació les va superar.
Una dona sense talons a l’em-
presa, quina bogeria, no?
Però paradoxalment, si ens 
remuntem al segle XV -els 
orígens de les sabates de 
taló- veuríem que aquestes 
es van crear (exclusivament) 
pels homes, pels genets con-
cretament. I no va ser fins al 
cap de dos segles, quan la 
dona els va copiar i els co-
mençà a utilitzar poc abans 
de la seva exterminació a la 
Revolució Francesa.
Un segle més tard, per des-

gràcia (almenys per a mi) és 
la pornografia l’encarregada 
de recuperar l’accessori com 
a simbolisme d’erotisme, fins 
a arribar al dia d’avui, on una 
sabata de taló (diuen) apor-
ta un toc femení i sofisticat, 
aquell que la britànica Nicola 
Sian Thorp va rebutjar i con-
seqüentment, va ser acomia-
dada del seu lloc de treball.
Ara no veiem homes amb 
talons, i si ho fem, és a les 
desfilades gais, i ens sobtaria 
molt trobar-ne algun pel car-
rer. Potser aquest accessori 
es tornarà a recuperar, com 
el bumerang de les modes. 
Però abans d’igualar les mo-
des, primer s’ha d’arribar a 
una veritable igualtat de gè-
nere, on cap dona o home 
pugui ser despatxat del seu 
lloc de treball per l’alçada de 
les seves sabates. I perquè 
nosaltres, les dones, puguem 
deixar fora els talons i co-
mencem a córrer.

la van convidar a marxar a 
casa, no abans però, de riu-
re quan ella va preguntar si 
aquesta norma també s’apli-
cava als homes. Això va ser al 
desembre, però fa un parell 
de setmanes, Nicola va fer de 
la seva lluita quelcom públic, 
i aquí és on vaig conèixer 

presa van veure que la nova 
treballadora portava sabates 
planes, immediatament li van 
dir que era necessari portar 
sabates de taló i la van instar 
a què se’n comprés un parell 
en aquell precís moment. Per 
descomptat, la Nicola s’hi 
va negar i els responsables 

https://www.youtube.com/watch?v=OOIWobz2fxA&feature=youtu.be
https://petition.parliament.uk/petitions/129823
https://www.google.es/search?q=primeros+zapatos+de+tacon&biw=1093&bih=498&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiI9qKVnvfMAhWENxQKHbtrBaAQ_AUIBigB#imgrc=ddJLfw6dzEz9fM%3A
https://www.google.es/search?q=primeros+zapatos+de+tacon&biw=1093&bih=498&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiI9qKVnvfMAhWENxQKHbtrBaAQ_AUIBigB#imgrc=ddJLfw6dzEz9fM%3A
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Franco torna a les aules
Fins a cinc vegades si no 
m’erro ha entrat la policia 
a les dependències uni·
versitàries governades 
per Roberto Fernán·
dez amb l’objectiu de 
tallar d’arrel qualse·
vol indici de llibertat 
d’expressió per part de 
l’alumnat. De fet, la UdL 
gaudeix del dubtós honor 
de ser una de les primeres 
universitats espanyoles en 
acollir la detenció d’un es·
tudiant a les seves instal·
lacions després de l’extinció 
del franquisme. Qui, en can·
vi, s’ha negat a seguir el ma·
teix camí que va emprendre 
la seva espècie 65 milions 
d’anys enrere és el rector 
de la Universitat de Lleida, 
un dinosaure acadèmic que 
volia fer carrera en l’ala es·
querra de la política a pe·
sar de les seves tendències 
dretanes però que no va 
córrer la mateixa sort que 
Àngel Ros. Tanmateix, a dia 
d’avui Roberto Fernández 
ha fet possible l’impossible: 
posar d’acord professors i 
alumnes a l’hora de criticar 
la universitat. En definitiva, 
una nova fita per al mateix 
rector que va votar per error 
en contra d’impartir Veteri·
nària a Lleida o va convertir 
el pàrquing del Rectorat en 
zona blava.
Tanta llibertat té Inma 
Manso de fer classe com 
els alumnes de queixar·se 
dels postulats polítics de 
la subdelegada del Govern 
espanyol a Lleida. Ara bé, 
cal lamentar, d’una banda, 
l’actitud victimista de Man·
so i, de l’altra, la presència 

Gerard Martínez
L’accent

opinio@
7accents.cat

de joves aliens a la UdL que 
solament busquen brega. 
Tanmateix, la decisió de 
Roberto Fernández de po·
sar policia al Rectorat esde·
vé l’espurna que encén els 
ànims d’uns estudiants que 
veuen com el rector coarta 
la seva llibertat d’expres·
sió una vegada rere l’altra 
dins del que hauria de ser 
un mausoleu de coneixe·
ment, debat i diàleg i, al·
hora, d’uns professors que, 
com Emili Junyent, exdegà 
de la Facultat de Lletres, 
lamenten que van entrar a 
la universitat “protestant 
contra la presència policial i 

cinquanta anys després ·es·
criu Junyent· marxaré fent 
el mateix...”. Així, doncs, ha 
faltat allò que justament els 
hauria de sobrar, almenys, 
a dos dels implicats en tot 
aquest sarau atenent la seva 
condició d’autoritats polí·
tica i universitària, és a dir, 
capacitat de diàleg. I seny, 
seny enfront de la rauxa que 
se li exigeix a qualsevol jove 
universitari lliure pensador. 
Tots han fallat, cert, però 
uns més que d’altres.
A col·lació de la publicació 
del seu darrer llibre, Cata-
lunya y el absolutismo bor-
bónico, Fernández afirma·

va que a Catalunya s’havia 
adoctrinat de la mateixa 
manera que ho feien les es·
coles durant el franquisme i 
assegurava que la celebra·
ció del Tricentenari no havia 
aportat res a la història del 
país. Des d’avui el rector ja 
pot començar a escriure un 
nou capítol d’aquest llibre 
que tracti sobre una època 
en què l’esperit de Franco 
va tornar a les aules i de 
com això no va aportar res 
de nou ·ni de bo· a la histò·
ria del nostre país. I potser 
haurà reviscolat la Inquisició 
i el llibre acabarà a la fogue·
ra...

 Tanta llibertat
té Inma Manso 
de fer classes com 
els alumnes de 
queixar-se

 Fernández ha 
posat d’acord 
alumnes i docents 
a l’hora de criticar 
la universitat
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Mireu si ens aprecien que 
aquesta propera campanya 
electoral Mariano Rajoy només 
visitarà Catalunya una vegada. 
L’autor de la frase de referència 
“Los catalanes hacen cosas” diu 
que només vindrà a fer un sol 
míting, la qual cosa és d’agrair. I 
sabeu qui seran els beneficiaris 
d’aquesta jornada d’indubtable 
transcendència? Els ciutadans i 
ciutadanes de Lleida.
Sí, senyor, lleidatanes i llei·
datans, esteu d’enhorabona, 
vosaltres sou els afortunats de 
sentir en viu i en directe les di·
rectrius de l’Oracle. 
Va ser molt simpàtic que So·
raya Sáenz de Santamaria, a la 
pregunta que li feien a un mitjà 
de Barcelona “Considera im·
portante el papel de Catalunya 

en España?”, ella respongués: 
“Fundamental, serà prioritario 
obtener el escaño de Lleida. I es 
va quedar tan “panxa”. O sigui 
que la importància de Catalunya 
en relació amb España, Soraya i 
els seus la mesuren d’acord amb 
l ’obtenc ió 
de diputat 
o no a Po·
nent. 
Ciutadanes 
i ciutadans 
(no ho dic 
amb segones) de les comarques 
lleidatanes, quina responsabi·
litat tan forta teniu davant del 
país! Si doneu un escó al PP, Ca·
talunya és important i podrem 
veure què fem després dels co·
micis. Ara bé, si teniu la cara 
dura, sou egoistes, no poseu el 

país per damunt de la província 
i se us en refot si el PP treu escó 
o no, ja hem begut oli. 
Jo ja sé que les frases tretes de 
context perden el sentit. Sí, ja 
sé que Soraya deu voler dir al·
guna altra cosa. Però el que va 

dir, ho va dir, i també sé que a 
vegades les paraules, sobretot 
quan surten de dins, de molt 
endins, expressen amb certesa 
el veritable sentiment. 
Així doncs, gent de Lleida, apel·
lo a la vostra responsabilitat. 
No fotem cagarel·la. Jo no voto 

a casa vostra i, per tant, a mi 
no em poden exigir cap mena 
de compromís. Que mai ningú 
pugui dir: “Per culpa dels de 
la Terra Ferma”, Catalunya ha 
perdut l’oportunitat de ser més 
ben considerada. Ara que, tam·

bé, i segons com, algú a partir 
del 26 de juny pot dir: “Malgrat 
l’escó de Lleida del PP, el tracte 
amb Catalunya segueix sent el 
mateix, sota mínims”. 
Preu per preu, segur que hi ha 
altres maneres d’aprofitar l’es·
có lleidatà.

    La primera pedra Jordi Margarit

Ens estimen massa

Marc Retamero
Temps mort

El millor del futbol
El món de l’esport, i el 
del futbol en particular, 
duu intrínsecs una sèrie 
de valors que es vulne·
ren amb una assiduïtat 
totalment indesitjable. 
Estem farts de veure 
incidents i agressions de 
diversa índole sobre els 
terrenys de joc, de ma·
nera que quan succeeix 
tot el contrari també es 
converteix en un fet no·
ticiable. Hauria de ser 
el més normal del món, 
però tots sabem que des·
graciadament no és així. 
Per tant, considero que 
és just destacar situaci·
ons com les que es van 
poder veure el passat cap 
de setmana i fer·les servir 
d’exemple del que hauri·
en de ser sempre l’esport 
i el futbol. En la final de 
la Copa del Rei van triom·
far la llibertat d’expressió 
i la tolerància que molts 
han volgut esquinçar en 
els darrers dies. Però no 
cal anar·se’n tan lluny, 
doncs l’enfrontament de 
play·off entre el Lleida i 
el Barakaldo també va ser 
tot un exemple de convi·
vència i bon rotllo entre 
aficions.
El sorteig va deparar que 

l’esportivitat per sobre 
de tot, i és que malgrat 
l’enorme importància del 
partit, al cap i a la fi, això 
no és més que un joc. Tot 
plegat es va ratificar en 
les hores prèvies a l’en·
contre, en les quals els 
aficionats bascos van po·
der intercanviar bufandes 
i compartir cerveses amb 
els lleidatans amb total 
tranquil·litat. La coinci·
dència amb l’Aplec del 
Caragol no va poder ser 
més oportuna per afavorir 
un clima de germanor i, 
de retruc, el partit va ser·
vir per exhibir a l’exterior 
la festivitat més repre·
sentativa del nostre ter·
ritori. Quedava clar que, 
almenys pel que fa a l’en·
torn, aquesta eliminatòria 
ben poc tindria a veure 
amb les que va enfrontar 
el club blau amb el Lega·
nés en anteriors play·off, 
en les quals els insults i 
la tensió van ser la nota 
predominant. Aficionats 
d’un i altre equip van en·
trar junts a l’estadi sense 
cap problema i, fins i tot, 
vaig presenciar més d’un 
seguidor del Barakaldo 
comprant marxandatge 
del Lleida Esportiu. En 

acabar el partit, més del 
mateix. Malgrat la victò·
ria local, no van desapa·
rèixer ni la pau ni l’harmo·
nia entre els fidels de tots 
dos clubs, així com les 
il·lusions d’uns i altres, ja 
fos per certificar l’accés a 
la segona ronda que tan 
bé s’havia encarrilat o per 
aconseguir capgirar l’1·0 
de l’anada. Així doncs, no 
dubto que la marea blava 
serà igualment molt ben 
rebuda en el matx de tor·
nada que es disputarà en 
terres biscaïnes. Tot un 
exemple de companyo·
nia entre persones amb 
colors diferents, sí, però 
amb una passió comuna.
D’altra banda, en un es·
glaó més mediàtic hi tro·
bem la final copera entre 
el Barça i el Sevilla, que 
en els dies previs va ser 
més protagonista per la 
polèmica de les estela·
des que pel propi futbol. 
La delegada del Govern a 
Madrid va prohibir la pre·
sència de les banderes in·
dependentistes en el par·
tit que s’havia de disputar 
a l’estadi Vicente Calde·
rón, fent gala del totali·
tarisme que tant impera 
en la capital. Va haver de 

ser un jutge qui desfés 
aquesta mesura, imprò·
pia d’un estat que se su·
posa democràtic. Tot un 
enrenou provocat des de 
fora, intentant fer creure 
qui sap què i atorgant a 
l’estelada uns atributs 
xenòfobs que en cap cas 
promulga. L’esport, però, 
acostuma a posar cadascú 
al seu lloc i només va cal·
dre que comencés a rodar 
la pilota per demostrar 
que la polèmica era to·
talment desproporciona·
da. Estelades, senyeres i 
banderes espanyoles van 
conviure entre els aficio·
nats blaugranes amb ab·
soluta normalitat i sense 
cap mena de retret. Fins 
i tot alguns aficionats del 
Sevilla es van poder bar·
rejar entre els del Barça, i 
a l’inrevés. Uns van xiular 
l’himne espanyol, altres el 
van cantar i la resta sim·
plement el van escoltar. 
I no va passar res. Això 
sí que és tot un exercici 
de democràcia i llibertat 
d’expressió! Sovint, tot i 
que crec que de manera 
poc encertada, diem que 
el futbol treu el pitjor de 
les persones. Aquest cop, 
però, n’ha tret el millor.

el Lleida Esportiu es veiés 
les cares amb el Barakal·
do en la primera elimina·
tòria de la fase d’ascens 
a Segona Divisió. Un rival 
esportivament molt dur, 
però accessible a nivell 
de desplaçament i, com 
s’ha demostrat, immillo·
rable pel que fa a l’ambi·
ent. Ambdós clubs ja es 
van encarregar durant la 
setmana de crear un bon 
caliu, en el qual regnés 
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Sobreviure gràcies a YouTube
A l’escola s’ensenya i a casa 
s’educa? No exactament. 
Tant l’educació com l’en-
senyança passen per la 
implicació de tots, on 
l’aportació dels familiars 
és tan important com la 
dels docents. Però no hem 
d’oblidar que la feina/obliga-
ció del professor és inculcar 
aquells valors i adoctrinaments 
útils i enriquidors que fan a 
l’alumne créixer com a persona 
i conèixer el món que l’envol-
ta. Els joves, i més avui en dia, 
necessiten tant el suport dels 
seus familiars com el dels seus 
docents per saber què volen 
fer amb el seu futur. Per tant, 
són els dos suports d’especial 
importància. El problema el te-
nim quan una d’aquestes parts 

Ares Valdés
Coma i Punt

li inculcaven.
Els tutorials de YoTube s’han 
convertit en els millors amics 
dels estudiants. És allà on tro-
ben la figura del docent que 
realment necessiten, aquella 
que els explica els continguts 
del temari. Reconec que una 
persona ha de saber ser auto-
didàctica, però no amb 15, 16, 
17 i 18 anys, que és quan més 
necessites la convicció de que 
estàs actuant correctament i 
que estàs triant el futur que 
vols. Si només es tractés d’un 
cas en particular es podria su-
posar que són joves que pas-
sen del discurs del professor 
i que quan arriba el moment 
de fer l’examen han de buscar 
ràpidament un temari per estu-
diar. Però, malauradament, són 

molts els alumnes que es tro-
ben en aquesta situació i molts 
els docents que no ensenyen 
com ho haurien de fer. A un 
mes de fer les proves PAU, no 
se li pot dir a una classe d’alum-
nes que només tenen quatre 
exàmens obligatoris quan en 
tenen set. D’això se’n diu “pas-
sotisme”. 
Per tant, sóc d’aquelles que 
pensen que als docents se’ls 
hauria d’examinar periòdica-
ment, tant perquè aprengues-
sin nous conceptes com per 
poder comprovar la gestió que 
fan. Tan necessari és l’acompa-
nyament del professor com el 
del familiar i tan necessari és 
rebre una bona educació com 
saber quan les coses s’estan 
fent bé o malament.

opinio@
7accents.cat

byBalasch

no actua correctament. I, con-
cretament, quan el docent no 
fa la funció d’adoctrinar.
Ahir Facebook em recordava 
que feia tres anys acabava el 
meu últim examen de carrera. 
Crec que em seria complicat 
criticar la gestió de la docèn-
cia rebuda durant l’educació 
pública rebuda d’ençà que 
vaig complir els tres anys. En 
canvi, tindria molt a dir de la 
gestió educativa que ha rebut 

una persona vuit anys menor 
que jo. Considero que Internet 
i les xarxes socials ha de formar 
part d’aquesta “nova” ense-
nyança, però no convertir-se 
en l’eina per excel•lència a 
consultar. Durant els últims cinc 
anys he vist com una estudiant 
de 15 anys es convertia en una 
persona autodidàctica en ha-
ver de buscar-se i estudiar pel 
seu propi compte les respostes 
i els temaris que els docents no 
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Heroisolímpics
El campió olímpic 
més solidari

Kipchoge 
Keino

 ANTONIO MEGÍAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’IAAF té repartits pel món 
vuit centres d’alt rendiment. 
Un d’ells, centrat en la mitja 
i llarga distància, està situat a 
Eldoret, a les muntanyes oc-
cidentals de Kenya, en plena 
zona d’influència dels Nandi. I 
no és estrany, perquè aquesta 
tribu i aquest territori conden-
sen la major densitat de me-
dallistes i campions olímpics 
del món. 
Peter Rono, Bernat Lagat, Pa-
mela Jelimo, Wilfred Bungei i 
tants d’altres han elevat a la 
petita regió al cim de l’atletis-
me de fons. Però no sempre 
va ser així; com en tot, van ne-
cessitar ser pioners. El primer 
campió olímpic del país africà 
va ser Naftali Temu, que en 
els Jocs de Mèxic’68 va avan-
çar-se per uns dies al nostre 
heroi.
Podríem començar pel final i 
dir que Kipchoge Keino és, en 
l’actualitat -als seus 76 anys- el 
president del Comitè Olímpic 
de Kenya, per comprovar tot 
el que pot canviar una vida. 
Nascut el 1940 a Kipsamo, un 
poblet molt petit proper a El-
doret, Keino va quedar-se orfe 
dels dos pares amb només 
tres anys d’edat i va créi-
xer al costat del seu 
tiet. 
Ell mateix explicava 
que havia de cór-
rer 20 quilòmetres 
diaris per anar a 
l’escola. Així, jun-
tament a la gran 
altitud de la zona, va 
començar a cimentar 
la increïble resistència 
que es necessita per les 

curses de fons. 
Després de passar pel col·legi, 
va ingressar en un centre de 
formació física de la policia i 
va aficionar-se a l’esport. Va 
tenir un breu romanç amb el 
rugbi però la seva elecció per 
dedicar-se a temps complet 
fou l’atletisme. 
La seva primera aparició in-
ternacional va ser en els Jocs 
de la Commonwealth de l’any 
1962 i ja el 1964 va participar 
en els Jocs Olímpics de Tò-
quio. En aquell moment ja era 
un atleta una mica conegut i, 
encara que no era favorit, una 
petita lesió de genoll va fer 
que no arribés ni a la final dels 
1.500 metres; en els 5.000 ho 
va fer una mica millor i va ser 
cinquè.
A partir d’aquell moment va 
entrar a la maduresa com a 
atleta i va enlairar-se fins a 
ser considerat elit mundial. El 
1965 va començar a batre rè-
cords del món i a guanyar me-
dalles d’or en diferents campi-
onats i va arribar als Jocs de 
Mèxic el 1968, amb ganes de 
donar-li la primera medalla 
d’or olímpica en atletisme a 
Kenya, que se suposava que 
tenia grans possibilitats per-

què tindria 
l ’ a v a n -

tatge de l’altitud.
La història de Keino a la capi-
tal mexicana donaria ella sola 
per a un llibre. La seva prime-
ra prova van ser els 10.000 
metres i no estava en les mi-
llors condicions, ja que estava 
afectat de càlculs biliars. Així 
i tot, va estar al capdavant 
durant gran part de la cursa, 
però mancant tres voltes –són 
25– el cos li va dir prou i va ha-
ver de retirar-se; al-
menys la victòria 
va ser pel seu 
compatriota 
Temu, que 
va vèncer 
en un final 
igualadíssim 
a l’etíop Wol-
de, l’amic de 
Abebe Bikila. 
El metge de la de-
legació kenyana li va dir 
que el seu estat de salut re-
queria una retirada definitiva 
dels Jocs, però no li va fer cas 
i dos dies després estava par-
ticipant en els 5.000. Primer 
va guanyar la seva sèrie i en la 
final va endur-se la medalla de 
plata, a només dues dècimes 
del tunisià Gammoudi, en una 
cursa memorable. 
Si el d’abans donava per a un 
llibre, la seva actuació en els 
1.500 és de pel·lícula. Poques 
hores abans de la final –s’havia 
classificat dos dies abans– es-
tava a l’hotel decidit a no par-
ticipar, ja tenia una medalla 
a la butxaca i els dolors eren 
difícils de resistir; però en un 
moment de lucidesa, o de 
bogeria, va saltar del llit i va 
agafar l’autobús en direcció a 
l’estadi olímpic. 
No hauríem de parlar de mala 
sort quan es tracta del tràfic a 
Mèxic DF, el que va passar és 

La Kipkeino 
Foundation 

dóna una millor 
vida a centenars 

d’orfes

habitual. Un mo-
numental embús 

l’estava posant dels 
nervis, així que va demanar 

al conductor que el deixés 
baixar i va començar a córrer 
pels carrers fins que va arribar 
a l’estadi uns minuts abans de 
la sortida. 
Kipchoge va sortir tranquil, 
però aviat va situar-se al cap-
davant i va assolir la victòria 
amb el marge més ampli de 
la història sobre el segon clas-
sificat, el nord-americà Jim 
Ryun, posseedor del récord 
del món i que duia 47 curses 
seguides invicte en aquesta 
distància. De retorn a Kenya 
va rebre un altíssim i inusual 
honor, en ser nomenat, amb 
només 29 anys, elder (ancià) 
de la seva tribu.
Quatre anys més tard, estava 
a Munic’72 disposat de nou a 
tot. En els 1.500 no va poder 
repetir i es va haver de confor-
mar amb la plata, però en els 
3.000 obstacles va guanyar el 
seu segon títol olímpic.

El 1973 va retirar-se i va co-
mençar la seva nova vida; més 
admirable encara, i no és poc, 
que la d’esportista. Kipchoge 
i la seva dona Phyllis, potser 
recordant les seves pròpies 
infàncies sense pares i malgrat 
que l’atleta tampoc hi havia 
guanyat massa diners, van de-
cidir adoptar a diversos nens i 
nenes orfes a casa seva. 
La bola va anar creixent, els 
petits necessitats que cri-
daven a les seves portes no 
deixaven d’augmentar i van 
esforçar-se per no rebutjar-ne 
cap; van demanar també aju-
da però no van rebre molta, 
així que van haver d’arriscar. 
Però l’amor va poder amb 
tot. Avui, aquella llavor ha 
esdevingut la Kipkeino Foun-
dation situada, com el centre 
d’entrenament internacional, 
a Eldoret, i que compta amb 
habitatges, una escola, un ins-
titut, granges i moltes altres 
instal·lacions dedicades a do-
nar-li una millor vida a cente-
nars d’orfes.

http://www.7accents.cat
https://www.youtube.com/watch?v=Ifny_zFx6U4
https://www.youtube.com/watch?v=Ifny_zFx6U4
https://www.youtube.com/watch?v=bA_WMsAKymo
https://www.youtube.com/watch?v=bA_WMsAKymo
https://www.youtube.com/watch?v=Q_9AAy7yZTc
https://www.youtube.com/watch?v=xAtd55lQrYA
https://www.youtube.com/watch?v=kDZrVw8Q_Is
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UNITY IN DIVERSITY 
Primer EP de KOERS amb
aroma salat i tropical
La jove formació de ‘reggae’ va presentar l’EP el passat dijous

 POL ISHANDA
 LLEIDA
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Els inicis acostumen a ser trà-
gics i alhora captivadors: els 
primers cops, la inexperièn-
cia, la incertesa de lo desco-
negut i no saber què hi hau-
rà més enllà, de desconèixer 
si ens agradarà o si almenys 
tindrà bon sabor, de sofrir per 
culpa del temor a si ens farà 
mal, d’ignorar si estem obrant 
correctament o si simplement 
actuem sense pensar, tant 
sols guiats pel propi cor, l’àni-
ma i les ganes viure quelcom 
místic. Però una cosa és certa 
per sobre d’això: en tot inici 
hi ha fe. Estem vius i sentim 
inexplicablement la necessitat 
de venerar la música, de dei-
xar-nos ennuegar suaument 
per la seva màgia i percebre 
que, sorprenentment, aquest 
cop l’inici és fresc, amb molt 
flow i s’alimenta directament 
de l’experiència pròpia d’un 
so que podria haver estat 
originat purament als subur-
bis de Kingston, Jamaica. El 
passat dijous a la nit KOERS 
presentava el seu primer tre-
ball Unity in diversity (Koers, 
2016) al conegut Cafè del Te-
atre de Lleida en un concert 
únic, ple de col·laboracions i 
amb un ambientàs especta-
cular. La sala es quedava es-
tranyament menuda tant a la 
pista de ball, gràcies al públic 
de tota classe que aplegava 
la presentació de l’EP debut 

Kelly Isaiah és el can-
tant i ànima de Koers. 
La jove banda amb 
només dos anys de vida 
presenta el seu treball.
Foto: Laura Lapena

Podria haver 
estat originat 
purament als 
suburbis de 

Kingston

d’aquests joves lleidatans, 
com a l’escenari degut als set 
components que formen la 
banda i a les continuades par-
ticipacions de coristes, secci-
ons de vents i músics diversos 
durant gran part del concert.  
Just abans del bolo i en plena 
sessió de proves de so vaig 
tindre l’ocasió de repassar 
molt breument amb en Kelly, 
frontman per sel·lecció natu-
ral, els incis de Koers, així com 
la seva filosofia i detalls de la 
gravació de Unity in diversity. 
Enregistrat a El Tercero Studi-
os i sota la producció de Car-
los Manzanares, saxofonista 
de Pepet i Marieta, es tracta 
d’un treball de presentació 
envejable, totalment inde-
pendent i autoeditat fidel a 
l’essència del do it yourself. 

Havia assistit anys enrere fur-
tivament a alguns assajos de 
la banda amb variacions di-

verses a les seves files, però 
és plausible constatar que 
ara mateix el grup de reggae 
gaudeix d’un so consistent i 
sòlid a parts iguals, capaç de 
satisfer i transmetre amb na-
turalesa les seves lletres i me-
lodies tropicals banyades amb 
guitarres nétes i lleugerament 
meloses gràcies a l’ús conti-
nuat del wah wah i els delays. 
Destaquen els arranjaments 
de vent-metall on prenen un 
protagonisme especial a l’úl-
tim tema de l’àlbum, Salada 
i Tropical, així com una base 
rítmica brutal a mans d’Arnau 
al baix de sis cordes i Kelvin 
a la bateria i mojo. Al capda-
vant de tot, Kelly Isaiah, nige-
rià i lleidatà, esdevé l’ànima 
de Koers amb un enorme po-
tencial vocal i una destacable 
presència natural impol·luta. 
Sense cap mena de dubte, 
un personatge explosiu i un 
autèntic predicador del savoir 
faire jamaicà i l’aroma Marley. 
Amb només cinc temes, Unity 
in diversity es transforma en 
la banda sonora de part de 
les nostres vides i en un im-
minent clàssic del reggae pa-
rit dins l’escena musical de 
la nostra estimada ciutat de 
secà. Plurality of wars és la 
carta de presentació de l’EP, 
juntament amb el seu video-
clip de caire reivindicatiu el 
qual evidencia l’essència fo-
namental i sonora de Koers. 
Finalitzem amb recomanació 
musical, aquest cop per part 
de Kelly: Exodus (UMG Re-
cordings, 1977) de Bob Mar-
ley & the Wailers. 
Be rasta my friend!
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Portada d’’Unity in diversity’, l’EP de pre-
sentació de Koers: un primer àlbum essen-
cialment de ‘reggae’ amb matissos africans.
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Jake Bugg avança nou ‘single’ 
d’‘On my One’, el seu nou disc

 POL ISHANDA
 LLEIDA
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L’artista de Clifton anuncia-
va temps enrere la publica-
ció del seu tercer treball, On 
my one (Virgin EMI Records, 
2016) per al 17 de juny d’en-
guany, però sembla que tot i 
l’expectació, li encanta com-
plaure al seu públic a base 
d’avançaments esporàdics.  
Love, Hope and Misery és la 
tercera anticipació  presenta-
da per Jake Bugg en forma 
de single i poc a poc ens fem 
una idea més exacta del so i 
l’ambient contagiós del nou 
àlbum. Produït per ell mateix 
en quasi la immensa totalitat, 
On my one, sembla que serà 
un treball ple de contrastos ja 

que els temes servits com a 
carta de presentació mostren 
estils variats compresos entre 
el funk i la contundència del 
rock, però sempre partint de 
la seva pròpia reconsideració 
del blues com a base fona-
mental de la música del jove 
Bugg.

Jake Bugg presen-
tarà oficialment el 
proper 17 de juny 
el seu nou últim 
treball ‘On my 
One’.

‘Psych Ward’ de The Urges: ‘rock garage’ i 
psicodèlia bruta a parts iguals

 POL ISHANDA
 LLEIDA
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Fa anys que s’ha convertit 
en una manera de viure, en 
una mena de ritual total-
ment necessari per a subsis-
tir emocionalment: del bar 
a casa i del pub a la tenda 
de discs. Aquest cop passa 

per les meves mans Psych 
Ward (Wicked Cool Records, 
2008) dels The Urges. Un vi-
nil editat amb amor que in-
clou cd i molta mala llet fruit 
del garage i el rock-and-roll 
psicodèlic que encomanen 
aquests wild types. La millor 
droga per acabar un dia ex-
trany i salvatge. 
“Palabra”!

The Urges són una banda de rock-and-roll 
irlandesa creada a inicis de 2003.

King Crimson torna als escenaris i 
presenta nova gira per Espanya

 POL ISHANDA
 LLEIDA
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Considerada una de les ban-
des de culte més influents 
de la història, la seva música 
s’alimenta del rock progres-
siu, el jazz fussió, la psicodè-
lica i el rock experimental.  
És senzill constatar-ho en 
clàssics com In the Court of 

the Crimson King (UMG Mu-
sic, 1969), un dels referents 
sense cap mena de dubte de 
la música moderna. Robert 
Fripp i els seus col·legues es 
reuneixen de nou i  anuncien 
quatre noves dates a la pe-
nínsula: 21 i 22 de novembre 
al Palacio Municipal de Con-
gresos de Madrid, i el 24 i 
25 a l’Auditori del Fòrum de 
Barcelona.

King Crimson ha aconseguit signar clàssics 
històrics com el conegut “Talk to the wind”.

‘Nueva Dimensión Vital’, 
l’últim àlbum de Corizonas

La banda nascuda a partir la fusió de Los Coronas i Arizona Baby presenta 
el seu últim treball ‘Nueva Dimensión Vital’ (Subterfuge Rercords, 2016).

 POL ISHANDA
 LLEIDA
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Gràcies a la unió dels mítics 
Coronas i els val·lisoletans 
Arizona Baby, Corizonas s’ha 
convertit en un referent ex-
cepcional dins l’escena del 
rock’n’roll peninsular, i la 
seva manera d’evolucionar 
enforteix un procés de crea-
tivitat impecable que sorprén 
àlbum rere àlbum. La Nueva 
Dimensión Vital (Subterfu-
ge Records, 2016), el tercer 

treball d’estudi de la banda, 
destaca en primer lloc per la 
predilecció cap a l’espanyol 
com a llengua predominant. 
Amb una producció més 
abundant i detallada, els in-
tegrants s’han pres la lliber-
tat d’enregistrar inicialment 
23 temes, la meitat d’ells 
en anglès, i no ha sigut fins 
al procés de mescles on han 
realitzat la tria final abando-
nant definitivament l’idioma 
anglosaxó per aquest disc. 
Amb la nova publicació, Co-
rizonas aconsegueix fer un 

pas endavant i deixar de ban-
da qualsevol tipus de lligam 
estilístic, aprofundint més 
intensament en la identitat 
de la formació i perseguint 
un so que parteix en tot mo-
ment del rock’n’roll. Nueva 
Dimensión Vital permet a la 
banda obrir-se a nous horit-
zons i projectar la seva mú-
sica al gran públic, lluny dels 
racons foscos i pubs tèrbols 
propis de l’underground més 
sublim. Com a carta de pre-
sentació, és destacable el 
single homònim de l’àlbum. 
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Espartac Peran
al contraatac

“Als catalans ens 
costa molt creure’ns 

la pròpia història ”

Amb motiu de l’Aplec del 
Caragol, la setmana passa-
da el programa Divendres 
de TV3 va viatjar fins a Llei-
da per realitzar part del seu 
programa des de la capital 
del Segrià. Nosaltres, vam 
aprofitar per parlar amb un 
dels seus conductors, l’Es-
partac Peran, per tractar 
diversos temes relacionats 
amb el nostre territori i, 
com no, també dels mitjans 
de comunicació.

Com van ser els teus inicis 
a la televisió?
Vaig començar quan tenia 
14 anys a televisió de Ma-
taró, vaig fer ràdio- Ràdio 
Argentona i Ràdio Arenys- i 
a partir d’aquí vaig comen-
çar a fer coses a Catalunya 
Ràdio a RAC1 fins que vaig 
entrar a fer pràctiques a 
TV3 al 1998. I des de llavors 
fins ara, a TV3 he fet tele-
notícies, el 324, El trànsit, 
el concurs Bocamoll i ara 
fa 7 anys que faig el Diven-
dres.

I amb quin d’aquest for-
mats podríem dir que et 
sents més còmode...?
Sempre dic que he tingut 
el privilegi d’haver fet de 
tastaolletes i això passa po-
ques vegades. És a dir, nor-
malment a la televisió quan 
entres a informatius, allí et 
quedes i és molt difícil que 
facis res d’entreteniment. 
Personalment no em que-
daria en res i em quedaria 
en tot, perquè tot m’ha en-
senyat...

Anècdotes en algun d’ells?
Per exemple, el Bocamoll. 
Quan em van dir que faria 
un concurs, doncs vaig estar 
molt feliç i molt content... 
Però al poc temps em vaig 
sorprendre per dues coses: 
una positiva i una negativa. 
La positiva, aquest progra-
ma em va donar que els 
nens i nenes d’uns 12 anys 
em coneguessin i anar pel 
carrer com si fos un perso-
natge del Club Súper 3 em 
va agradar molt. La negati-
va va ser que jo no m’hagu-
és imaginat mai que alguns 

concursants haguessin tin-
gut mala llet. És a dir, vénen 
a concursar, poca broma! És 
un programa d’entreteni-
ment però l’objectiu de la 
majoria era guanyar els di-
ners que hi havia al pot.

El Divendres és una altra 
cosa...
El Divendres m’ha donat 
el privilegi de fer una cosa 
que no s’havia fet mai. No 
només a Catalunya sinó 
a nivell europeu – només 
hi havia una cosa similar a 
França- de partir un pro-
grama en plató i exterior. I 
per tant, assumir el privilegi 
de fer la part exterior m’ha 
donat set anys de voltar per 
Catalunya, de visitar més 
de 300 poblacions...

I en aquest sentit, com di-
ries què és Catalunya?

Som un país molt estrany. 
Demanem la independèn-
cia però al mateix temps no 
suportem res de la nostra 
cultura popular, les tradici-
ons se’ns fa carregoses. Per 
exemple, la Patum de Berga 
gairebé ens han hagut de 
venir de fora a explicar-nos 
que aquí tenim un patrimo-
ni amb centenars d’anys 
d’història i que això és únic. 
Dels Castellers fa quatre 
dies que en fem bandera. 
És a dir, va fer falta que TV3 
fes castells perquè això ens 
ho creguéssim... I amb això, 
moltes més coses!

Una cosa semblant podria 
passar amb l’Aplec del Ca-
ragol...
Exacte! Segur que des de 
Lleida el viviu amb molta in-
tensitat, però a la resta de 
Catalunya molta gent segur 

que es pregunten què deu 
ser. Ens costa molt enfortir 
la pròpia autoestima i creu-
re’ns la nostra història. De 
fet, sempre dic que si ens 
agafessin les Sardanes i se 
les emportessin a Andalusia 
i nosaltres agaféssim la Se-
villana i la tinguéssim com a 
ball tradicional català, amb 
2 mesos ens carreguem la 
Sevillana i la Sardana a An-
dalusia seria la bomba.

Parlaves de sentir-te un 
personatge del Club Sú-
per 3 però on sí has sortit 
és al Polònia... Com ho has 
viscut?
La resposta és clara, molt 
malament! Perquè és molt 
complicat. Tots tenim una 
imitació i llavors quan es fa 
pública et sents incòmode. 
Perquè tu no ets conscient 
dels teus tics, la forma de 

mirar, les cares que poses,... 
I a Polònia no és que et fa-
cin una imitació sinó que 
et fan una caricatura. Per 
exemple, jo “petooons” no 
ho havia dit mai en la meva 
vida, però en algun progra-
ma ho devia dir i s’agafen 
a això.

Tornant al Divendres, 
perquè creus que aquest 
format de telenovel·la 
després de dinar i posteri-
orment un magazín triom-
fa tant al nostre país?
Per la proximitat, princi-
palment. Hi ha un perfil 
de personatges que te’ls 
sents molt propers perquè 
els identifiques amb la gent 
real que tens al costat de 
casa. I també perquè TV3 
ha fet de la programació un 
costum en el qual hi ha el 
telenotícies, el Cuines i La 
Riera i aquest és un ordre 
que fa 20 o 25 anys que fun-
ciona i s’ha creat un hàbit.

Parlaves abans que Cata-
lunya era un país peculiar 
i, per descomptat, Lleida 
és un territori que també 
ho és. Tu que voltes tant i 
tant sovint, com veuen els 
catalans als lleidatans?
Personalment, no tant a 
Lleida he tingut aques-
ta sensació perquè hi he 
vingut sovint i la veig una 
ciutat forta, capital, centre 
d’alguna cosa,... I per tant, 
l’idea de què no hi ha gai-
re més cosa que pomers i 
boira no la tinc. Amb tot, sí 
que fa la sensació que en al-
guns territoris només venim 
quan hi passa alguna cosa. 
En aquest sentit, també 
fa por això de la indepen-
dència, perquè crec que és 
molt fàcil penjar l’estelada 
però una altra molt diferent 
és creure-t’ho! Perquè si 
no es fan les coses bé, pot 
passar que d’aquí 200 anys, 
Lleida es vulgui independit-
zar d’aquesta suposada Ca-
talunya que no deixaria de 
ser Barcelona. Vull dir que 
se segueixen els mateixos 
errors de centralisme que 
es cometen a l’Estat Espa-
nyol.

JOAN ROSINACH
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