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editorial
Alcalde per un dia
El passat divendres l’Ajunta-
ment de Solsona ens atorga-
va l’oportunitat d’acompanyar 
al llarg d’una jornada l’alcal-
de del municipi, David Rodrí-
guez, una actitud inversament 
proporcional al tarannà de 
la Paeria, que ni tan sols ens 
concedeix una entrevista de 
mitja hora amb Àngel Ros. A 
banda d’aquestes minúcies 
(no per poc importants, sinó 
per molt habituals), cal posar 

l’accent en l’àrdua tasca dià-
ria d’aquests alcaldes menys 
mediàtics però que s’hi deixen 
la pell. També nosaltres ens hi 
vam deixar la pell per seguir el 
ritme de l’alcalde, que podíem 
veure a peu de carrer compro-
vant el ferm de la calçada amb 
la brigada municipal, al consis-
tori inaugurant unes jornades 
sobre comerç per a escolars 
o al seu despatx aguantant la 
compostura davant de dues 

monges que resaven un pare-
nostre amb la parsimònia de 
qui sap que ja s’ha guanyat el 
cel, entre d’altres, amb tan sols 
deu minuts de diferència entre 
una escena i l’altra. I, sobre-
tot, vam entendre la complexi-
tat que suposa la gestió d’un 
ajuntament i el sacrifici perso-
nal que comporta ostentar un 
càrrec públic amb transparèn-
cia, honestedat i generositat. 
Rodríguez posava la cirereta al 

pastís en traslladar-nos la seva 
opinió sobre les subvencions 
públiques a mitjans de comuni-
cació privats: “Donant diners a 
diaris, ràdios o televisions sem-
bla no només que comprem 
el seu silenci, també que me-
nystinguem les dificultats eco-
nòmiques que pateix la socie-
tat actual”. Definitivament, no 
totes les persones són iguals; 
n’hi ha que, fins i tot, poden 
ser alcaldes.

l’Accent Gràfic Creaquè? Creatiu!
La creativitat aporta positivitat

Lupe Ribot
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Jambatan és un pont 
que va des de Lleida 
fins a Sudan del Sud

Jambatan
al contraatac

“Sense educació 
mai no serà 
possible la pau”

Es reuneixen tots els dijous 
per assajar i tenen una cita 
el proper 9 d’abril dins de la 
Marató que el Col·legi Claver 
ha preparat per omplir qua-
tre vegades La Llotja en un 
sol dia, recaptar 40.000 eu-
ros i fer possible la construc-
ció d’una escola al Sudan del 
Sud. Ho volen fer, en concret, 
a Bunj Town, la capital de la 
província de Maban. Allà, dins 
d’un camp de refugiats hi tre-
balla com a educador l’Àlvar 
Sánchez, jesuïta, antic alum-
ne i professor del Col·legi 
Claver i per fer-li costat en la 
seva tasca, un seguit d’amics, 
alumnes i professors del cen-
tre estan bastint un pont que 
connectarà la capital del Se-
grià i el Sudan del Sud i al que 
han volgut anomenar Jamba-
tan. De tot plegat vam parlar 
amb en Javier Cebollero, una 
de les persones que estan 
donant veu al projecte. Tot i 
això, i com que Jambatan és 
un projecte de molta gent 
que camina plegada, qui surt 
a la imatge que acompanya 
aquestes línies no és en Ja-
vier: són els membres del cor 
de gospel que s’ha conver-
tit en una de les peces clau 
d’aquest engrescador projec-
te. 

A veure, què és exactament 
això de Jambatan?
Jambatan vol dir pont en l’idi-
oma que es parla al Sudan 
del Sud i, a banda de ser una 
paraula especialment sonora 
i cridanera, trobem que fa un 
resum perfecte del que volem 
aconseguir amb el nostre pro-
jecte. Tot plegat va començar 
fa un any amb un petit seguit 
d’iniciatives dutes a la pràctica 
per alumnes de l’escola. Amb 
aquestes iniciatives (venda de 
polseres, actuacions al River 
Cafè) vam aconseguir recap-
tar uns diners i fer realitat una 
escola bressol, però vam vo-
ler anar més enllà   

Per què?
El nexe d’unió del col·legi 
amb el Sudan del Sud és l’Àl-
var Sánchez. L’Àlvar és jesuï-
ta, antic alumne del Claver i 
també ha estat professor de 
l’escola, però va sentir que el 
seu lloc estava a l’Àfrica, en 
concret al Sudan del Sud. Hi 

treballa als camps de refugi-
ats de la regió de Maban jun-
tament amb d’altres jesuïtes 
com ara en Pau Vidal. Ell va 
ser qui ens va descobrir la re-
alitat d’un país, el Sudan del 
Sud, del qual gairebé mai no 
es parla tot i ser protagonis-
ta d’un conflicte que ha des-
plaçat milers de persones. 
Al camp on és ell hi viuen 
130.000 persones. És gaire-
bé la població de tot Lleida 
i no tenen quasi res. Allà hi 
treballen ONG com ara MSF, 
Unicef o el Servei Jesuïta pels 
Refugiats però el problema 
va més enllà dels camps: a la 
ciutat que està a la vora del 

camp, Bunj Town, la situació 
no és molt millor. I per això 
ens han demanat ajut per cre-
ar allà una escola. Al Sudan 
del Sud només hi arriba a la 
secundària un 2% dels alum-
nes. I sense educació, la pau 
no és possible.   

I aquí hi entreu vosaltres.
Sí. Un dia, a l’escola, vam vi-
sualitzar un vídeo on sortia 
l’Àlvar i de manera espon-
tània tots els alumnes el van 
aplaudir. Llavors vam veure 
que calia fer alguna cosa més 
i implicar més gent. I en això 
estem. Per això hem plantejat 
la Marató a la Llotja. Hi actu-

aran alumnes, el cor veus.cat 
que dirigeix en Pere Guixé i 
un cor nou, el cor Jambatan. 
Jambatan és un pont que va 
des de Lleida fins el Sudan del 
Sud.
   
Un cor format per pares, 
mares, antics alumnes...
Un cor format per amics del 
Claver. Ens reunim tots els 
dijous a la nit i assagem per 
a fer un bon paper el dia 9. 
Volem omplir la Llotja quatre 
vegades en un sol dia i recap-
tar 40.000 euros. No és sufici-
ent, però serà una empemta 
important. També tenim el re-
colzament d’entitats com ara 

la Fundació Sorigué, Raven-
tós i molts d’altres patrocina-
dors. I des de l’Ajuntament 
de Lleida i la Llotja se’ns han 
donat totes les facilitats.   

No us queda gaire d’aquí al 
9 d’abril.
No, però el cor sona d’allò 
més bé. Només vam ficar 
dues condicions per formar 
part del cor: ser amic del Cla-
ver i que t’agradi cantar a la 
dutxa. Tenim fins i tot una 
cançó especial:  Tinc una Llum 
al Cor. Pensem que resumeix 
perfectament què és això que 
estem fent.   

Una llum al cor que il·
luminarà el Sudan del Sud
El Sudan del Sud i les vides 
de tots nosaltres. Quan ence-
tes projectes com aquest suc-
ceeixen coses amb les quals 
no hi comptaves. Impressiona 
veure com, no se sap de qui-
na manera, tot quadra i funci-
ona. És la feina de molta gent 
que, plegada, hi treballa per 
un objectiu. I tots tenim molt 
presents les paraules de l’Àl-
var. Pensem, per un moment 
què significa viure en un país 
on tothom sap que en qual-
sevol moment pot saltar una 
alerta i has d’abandonar casa 
teva i marxar, només amb allò 
més imprescindible. Això ho 
tenen molt clar. Per a ells, és 
una manta i una olla. Però 
nosaltres els volem donar 
quelcom també important, 
una cosa de la qual no en 
disposen i que poden empor-
tar-se també: una educació. 
Una persona que no sap llegir 
ni escriure i que no en té pers-
pectives no tindrà cap proble-
ma per agafar un Kalashnikov 
si qui li dóna li promet a canvi 
menjar i un lloc per dormir. Si 
tens educació, la cosa canvia. 
Per això fem nostra la frase de 
l’Àlvar: sense educació, mai 
no serà possible la pau. Ni al 
Sudan del Sud ni enlloc.  

L. Á. PÉREZ DE LA PINTA

Jambatan: 
“Sense edu-
cació mai 
no serà pos-
sible la pau”

Set hores 
per conèixer 
un alcalde, 
el de Sol-
sona, i un 
territori, Sol-
sona, des-
coneguts 
per a molts 
lleidatans
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595 cursos de formació. 7.984 
alumnes. 13.531 matrícules. 
Més de 300 monitors impli-
cats. Xifres. Podrien parlar 
per sí soles. Però aquest no 
és el cas. Seria massa agosa-
rat pensar que només amb la 
fredor d’aquests números es 
pot explicar què representa la 
Fundació Verge Blanca. Una 
entitat sense ànim de lucre 
de la Diòcesi de Lleida que 
es constitueix com a tal l’any 
1997 però que la seva missió 
es remunta uns quants anys 
abans. Era l’època dels anys 
50 amb la casa de colònies 
Montsant com a punt de par-
tida. Era l’estiu de 1958. Més 
de cinc dècades s’han consu-
mit des de llavors i el llegat 
dels qui van engegar aquell 
projecte pioner a les nostres 
terres, avui encara segueix 
ben viu. Sí. Perquè parlar de 
la Fundació Verge Blanca és 
parlar de persones. De Lleu-
re. I de servei a la societat.

El gran valor 
dels petits 

canvis

L’Escola, més enllà de l’edu-
cació formal.
‘Educar en el lleure, educar 
per a la vida’. Aquesta és la 
marca amb què s’impregna 
cada una de les aules per on 
cada any hi passen centenars 
de joves que volen acabar 
sent monitors i monitores de 
lleure. Les mateixes classes 
on hi segueixen aprenent les 
persones que decideixen for-
mar-se en l’entorn escolar i en 
l’acció social, camps que cada 
cop adquireixen major pro-
tagonisme en un context on 
l’educació va molt més enllà 
de l’horari d’assignatures als 
col·legis. “A dia d’avui, són 
diversos els agents que inte-
ractuen en les estones lliures 
dels més petits i cal formar a 
persones que estiguin capaci-
tades per interactuar també 
amb les famílies i el profes-
sorat”, m’explica el Gerard, 
el nou Director, després de 
definir-me l’Escola de l’Esplai 
de Lleida com “un espai de 
formació del lleure educatiu i 
de qualitat des d’una vessant 
evangelitzadora”.
I és que aquesta secció de la 
Fundació, creada l’any 1972 i 
reconeguda per la Generalitat 

de Catalunya 10 anys després, 
gaudeix d’un model d’Escola 
propi on destaca l’obertura, 
l’acolliment, la participació 
i la innovació. Una forma de 
fer pròxima als que s’impli-
quen en una societat on cada 
vegada està menys de moda 
implicar-se. “Som els grans 
abanderats del petits canvis”, 

conclou el Gerard. Se m’esca-
pa un somriure. M’acaba de 
regalar un bon titular.

Els centres d’esplai, la raó 
de ser.
Si hi ha algú que no entén de 
titulars ni de protagonismes, 
aquests són els monitors i les 
monitores d’esplai. Aquells 

joves que dediquen tots els 
dissabtes de l’any -i gran part 
de les vacances de Nadal i la 
Setmana Santa i un mes de 
l’estiu- a fer (una mica) més 
feliços als infants i adoles-
cents. Sense res a canvi. Amb 
una rialla dels més petits en 
tenen prou. A la diòcesi de 
Lleida són 15 els centre que, 

FUNDACIÓ VERGE BLANCA

http://www.vergeblanca.org/FVBwiki/index.php?wiki=Fundacio.Presentacio
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el
se7è
celLa Funda-

ció Verge 
Blanca 
compta 
amb tres 
seccions: 
l’Escola 
de 
l’Esplai, 
el Servei 
Colònies 
de Vacan-
ces i els 
Centres 
d’Esplai 
Cristians

A l’esplai es 
transmeten 

valors de 
convivència i 
socialització

Instantànies de la 
Trobada de mo-
nitors i monitores 
que va tenir lloc a 
Lleida l’any 2011 
i on s’hi van reu-
nir prop de 1000 
participants.
Foto: MCECC

sota l’aixopluc que els ofe-
reix la Fundació Verge Blanca, 
participen activament en la 
construcció d’un món millor. 
Formen part del Moviment 
de Centres d’Esplais Cristians 
Catalans (MCECC), una fede-
ració de centres d’educació 
en el lleure presents a les di-
ferents diòcesis catalanes que 
acullen uns 17.000 infants, 
adolescents i joves, gràcies a 
la tasca educativa i voluntària 
de més 3.500 monitors. 
Tinc la sort de coincidir amb 
el Xavi, que des de fa poc més 
d’un any és el President del 
MCECC. “A l’esplai hi passen 
coses que et marquen la resta 
de la teva vida”, m’afirma tot 
just començar la nostra con-

versa. 
El seu rostre mostra l’orgull 
d’estar al capdavant d’un mo-
viment que, a través d’una 
proposta educativa com-
partida, del compromís i de 
la responsabilitat, pretén la 
transformació de l’entorn. 
“S’educa els infants 
en valors, ajudant 
en el seu des-
e n v o l u p a -
ment i en la 
seva soci-
alització”, 
m’expl ica 
el Xavi tot 
parlant del 
que succeeix 
cada dissab-
te en els esplais 

del nostre país.
L’estiu, moment idoni per 
seguir creixent.
I arriben els mesos de calor i 
les activitats de lleure es mul-
tipliquen arreu del territori. 
Amb tot, sempre hi ha qui 
no pot gaudir d’aquests es-

pais de diversió que al 
mateix temps es-

devenen llocs 
idonis de 
transmissió 
de valors, 
de convi-
vència i de 
creixement 
p e r s o n a l . 

Per manca 
de recursos, 

principalment. 

Així, des de la Fundació Ver-
ge Blanca sorgeix fa poc més 
de quatre anys la iniciativa 
“Vacances per créixer” amb 
l’objectiu de donar resposta 
a aquesta necessitat mitjan-
çant la realització d’uns casals 
d’estiu. Des de llavors, més 
de 500 infants de la ciutat de 
Lleida en situació de risc soci-
al han pogut participar d’unes 
activitats de lleure de qualitat 
i econòmicament accessibles. 
Uns casals que han anat crei-
xent al mateix ritme que, mal-
auradament, també ho han 
fet les desigualtats socials en 
el nostre país.
“Aquest estiu va estar ple de 
vida”, em diu la Laura, una 
monitora que es mostra or-

Departament de Governació, 
Administracions Públiques 

i Habitatge

gullosa d’haver pogut formar 
part d’aquest projecte. Poc 
després, el Joan –coordinador 
de les activitats- em comenta 
que aquests casals serveixen 
perquè infants i monitors crei-
xin junts. Viure. I créixer. Dues 
paraules que haurien d’anar 
de la mà i que sovint estan 
(massa) allunyades. Tant, que 
en alguns casos gairebé ni es 
troben. Excepte aquí. El lloc 
on la bandera dels petits can-
vis oneja amb més força que 
mai. Cada estiu. Cada dissab-
te. Cada dia. Això és la Fun-
dació Verge Blanca.
Ahir dijous, la Fundació Ver-
ge Blanca rebia el guardó 
‘Empresa Solidària 2016’ pel 
projecte ‘Lleure per a tothom’ 
que atorga la Paeria de Llei-
da. “En els moments actu-
als és una forma de distingir 
la tasca que està realitzant 
la Fundació des de fa molt 
temps”, m’assegura el Joan 
Saura, President de la Fun-
dació. Un reconeixement que 
mai no podrà estar a l’alçada 
de tota la gent que ho fa pos-
sible. A base de constància. I 
de fe. Persones  convençudes 
que els petits canvis confecci-
onen un futur millor. Per a tot-
hom. Creure en allò que fas. 
No sé si hi ha millor manera 
de fer bé les coses. 

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/mcecc/home
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/mcecc/home
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/mcecc/home
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Set hores per conèixer un al-
calde, el de Solsona, i un te-
rritori, Solsona, desconeguts 

per a molts lleidatans 

7 hores i
 GERARD

MARTÍNEZ
 SOLSONA

www.7accents.cat

“Només té un punt feble”, 
em comenten les seves col·
laboradores més íntimes, “la 
impuntualitat”. Ja fa quinze 
minuts que espero l’alcalde 
de Solsona, David Rodríguez, 
quan comença a pujar apres·
sadament les escales del con·
sistori. Em saluda, es disculpa 
pel retard i em convida a en·
trar al seu despatx.  El conec 
pel poc que he llegit d’ell, no 
apareix en excés als mitjans 
de comunicació, però se’l 
veu un alcalde afable, proper, 
mancat de complexes i amb 
les idees clares. Impuntual? 
Això ho haurem d’esbrinar...

GERARD MARTÍNEZ
Em diuen que no destaques 
per la teva puntualitat. És 
així?

DAVID RODRÍGUEZ
No em considero una perso-
na impuntual. Però tinc una 
agenda molt apretada, hi ha 
dies que els actes s’acumulen  
i no puc arribar a tot arreu.

G. M.
Ets alcalde de Solsona i di-
putat al Parlament. Tot i 
això, no et massa conegut... 
A què creus que es deu?

D. R.
En termes futbolístics diuen 
que si passes desapercebut 
és que ets un bon àrbitre.  I 
a mi no m’agrada sortir als 
diaris, prefereixo que hi surti 
Solsona. A més, si apareixes 
cada dia als mitjans la gent 
s’acaba cansant de tu abans.

G. M.
De totes maneres, quina re-
lació mantens amb la prem-
sa?

D. R.
Cordial. L’Ajuntament té una 
ràdio municipal i una televi-
sió per Internet. I els mitjans 
de referència al territori són 
el Regió7 i el Nació Solsona. 
Ells fan la seva feina i jo faig 
la meva.

G. M.
I els subvenciones?
No. Hi publicitem temes molt 
puntuals, però res més, ja te-
nim els nostres propis mitjans. 
Tanmateix, donant diners a 
diaris, ràdios o televisions 
sembla no només que com-
prem el seu silenci, també 
que menystinguem les dificul-
tats econòmiques que pateix 
la societat actual.

G. M.
Em sorprens. I em sorprèn 
també que governis amb 
el PSC quan ERC va obtenir 
majoria absoluta... Per què 
vas pactar amb els socialis-
tes si no ho necessitaves?
 D. R.
És un reconeixement a la 
feina conjunta que hem dut 
a terme quan els dos partits 
ens necessitàvem per evitar 
que Convergència continués 
al capdavant de l’Ajuntament 
de Solsona. Hi ha una bona 
sintonia i una idiosincràsia de 
forces positiva per a la ciutat.

G. M.
Però el biaix independentis-
ta que ha pres el país no és 
un escull per aquest pacte?

D. R.
Jo sempre dic que primer 
canviem Solsona i després ja 

canviarem la comarca i la res-
ta de Catalunya. Mira, les es-
telades estan on han d’estar i 
la nostra manera de ser i de 
fer s’adequa amb el que és i 
el que fa Esquerra. Els socia-
listes solsonins no només ho 
han d’acceptar, sinó que ho 
accepten.

G. M.
Tens bon feeling amb la 
CUP?

D. R.
Són una mica pesats... (riu) 
Mossèn Ferran, el meu pro-
fessor de matemàtiques, 
m’explicava que les matemà-
tiques eren molt importants 
però que era molt més impor-
tant ser bona persona. Crec 
que jo ho sóc i, també, que 
la CUP, a nivell local, està for-
mada per un equip amb molt 
bona gent.

http://www.7accents.cat


DIVENDRES 19 de FEBRER DE 2016 7

el do de la 
(im)puntualitat

G. M.
La prematura mort de l’al-
calde Xavier Jounou el 2010 
va commocionar tot el mu-
nicipi i a tu particularment. 
Imagino que assumir l’alcal-
dia en aquell moment no de-
via resultar gens fàcil...

D. R.
La veritat és que no, ja que 
el Xavier havia deixat el llistó 
altíssim. La seva acció de go-
vern es basava en la senzillesa 
i la simplicitat de dues màxi-
mes: mantenir la ciutat endre-
çada i tenir cura dels petits 
detalls. Aquest va ser el seu 
llegat, al qual jo he intentat 
donar continuïtat.

G. M.
Si t’estigués veient, creus 
que se sentiria orgullós de 
tu?

D. R.
M’agrada pensar que sí... 
(no pot reprimir les llàgrimes 
i hem d’aturar l’entrevista 
uns minuts) En ocasions em 
pregunto què faria el Xavier 
davant de  determinada si-
tuació. I la veritat és que la 
majoria de vegades arribo a 
la conclusió que hauríem fet 
exactament el mateix. De fet, 
la manera d’entendre la po-
lítica que tenim els solsonins 
prové de la manera que tenia 
de fer política el Xavier.

El Jaume és el cap de la bri-
gada municipal de Solsona i, 
segons l’alcalde, una perso-
na clau a l’hora d’entendre 
el bon estat en què roman el 
municipi. Amb ell repassem 
alguns dels punts més con-
flictius de Solsona per tal de 
detectar problemes en el pa-
viment i, sobretot, punts que 
l’aigua ha ennuegat. Perquè 
encara que diguin el sol de 
Solsona és el millor acompa-
nyant de la ciutat, avui ens 
acompanya la pluja.

G. M.
Amb 9.000 habitants, Solso-
na ja és una ciutat que pot 
escapar del vostre control...
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D. R.
Per aquest motiu, una de les 
novetats d’enguany ha estat 
el nomenament dels regidors 
de barri. Així, cadascú de nos-
altres es responsabilitza d’un 
barri en concret i, a més, els 
solsonins i les solsonines te-
nen algú a qui adreçar direc-
tament els seus precs i les se-
ves preguntes.

G. M.
I el Carnaval us genera molts 
maldecaps?

D. R.
Deixant de banda el cartell 
fals del Carnaval de l’any pas-
sat... (riu) La veritat és que no, 
el civisme de la gent, també 
de les persones que vénen de 
fora, s’imposa. I pel que fa al 
que va passar l’any passat, jo 
no sóc dels que pensen que 
el millor és que parlin de tu, 
independentment de l’índole 
dels comentaris. De totes ma-
neres, aquest any hem tingut 
més visitants que mai.
De nou a l’Ajuntament, l’al-
calde revisa la seva agenda, 
que inclou tres reunions, la 
inauguració d’un curs a esco-
lars i una visita. Déu n’hi do! I 

precisament de déu parlen les 
dues monges que visiten l’al-
calde de Solsona i li demanen 
que resi amb elles una pare-
nostre. Ell rebutja l’oferiment 
però els permet resar una 
oració al seu despatx. “Tota 
ajuda és bona”, els diu. I ell, 
amb el ritme de feina que 
acumula, em temo que la ne-
cessitarà.

G. M.
No tens por de descuidar 
una mica el municipi amb la 
teva entrada al Parlament 
de Catalunya?

D. R.
Ni molt menys. Del que tinc 
por és de descuidar la meva 
família, que, per sort, és molt 
comprensiva. No podíem dei-
xar passar l’oportunitat de 
tenir un representant solsoní 
d’ERC al Parlament. I menys 
ara, en un moment que el país 
ens necessita a tots.

G. M.
La teva família, però, ho 
porta bé?

D. R.
Sí, menys el meu fill gran... 
(riu) És de la CUP i les discus-
sions sobre política són una 

constant a casa nostra.
Visitem l’Agència de Desen-
volupament Local de Solsona 
i Cardona, una figura de co-
operació público-privada en 
matèria de desenvolupament 
local, d’àmbit supramunicipal, 
que té l’objectiu de millorar  
el teixit productiu i la qualitat 
de vida de les persones al ter-
ritori. L’alcalde se’n sent es-
pecialment orgullós; també la 
Glòria, la seva coordinadora. 
Dinem amb la cúpula d’ERC a 
la comarca en una restaurant 
solsoní on tinc l’oportunitat 
de menjar una de les millors 
escudelles que he tastat al 
llarg de la meva vida. I cloem 
les set hores amb una trobada 
informal amb la gent del mu-
nicipi. Abans de començar el 
torn de preguntes, una dona 
s’apropa a l’alcalde per l’agra-
ir-li l’oportunitat d’adreçar-se 
a ells directament. “Què és 
el que més li agrada de l’al-
calde Solsona?”, li pregunto 
a la bona senyora, que em 
respon: “El seu punt fort és la 
puntualitat. L’alcalde sempre 
és puntual, i això no es pot dir 
pas de gaires polítics!”.
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 Anna Feliu es mostrarà 
“implacable” davant de la 
Llei antidesnonaments

16·02

CULTURA

Lily Brik crea un 
mural en directe a 
la sala del MEI

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

“No tenim talent, el que 
tenim són moltes oportuni-
tats”; així es presenta l’ar-
tista Mireia Serra, coneguda 
com a Lily Brik, en la realit-
zació d’un gran mural rea-
litzat a la sala del MEI Inte-
riors aquest dissabte. Obra 
inspirada en l’antiga tècnica 
japonesa del sumie, que va 
ser perfeccionada pels xine-
sos.
L’artista, coneguda pels seus 
grafits exteriors de gran 
format, s’ha atrevit aquest 
dissabte amb la realització 
d’un mural amb dues teles 
utilitzant una antiga tècni-
ca xinesa i emprant tots els 
materials originaris. Més de 
tres hores de creació on els 
assistents han pogut degus-
tar, a més, tapes orientals a 
càrrec del Restaurant L’Aro-
sa.
Lily explica que l’obra realit-
zada s’inspira en una antiga 
llegenda de la Xina.
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Els pisos buits dels bancs es dedicaran a lloguer social

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’alcaldessa de l’Albi, Anna 
Feliu, ha pres possessió 
aquest dimarts com a nova 
directora dels Serveis Terri-
torials de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Ha-
bitatge. Feliu es fixa com a 
principal prioritat en aques-
ta nova etapa estar al costat 
dels ajuntaments i dels con-
sells comarcals per tal “d’in-
tentar fer la millor tasca pel 
territori i pel país”. També 
ha dit que el Govern serà 
“implacable” a l’hora de fer 
complir la Llei antidesnona-
ments. L’acte ha comptat 
amb la presència dels de-
legats del Govern a Lleida i 
a l’Alt Pirineu, Ramon Farré 
i Maria Rosa Amo-
rós, i del fins ara 
r e s p o n s a b l e 
de Governa-
ció, Jordi 
Curcó, així 
com de la 
resta de 
d e l e g a t s 
del Govern 
a les comar-
ques lleidata-
nes.

Anna Feliu ha situat 
com la principal 

prioritat en 
aquesta nova 
etapa que 
enceta al 
capdavant 
de Go-
v e r n a c i ó , 
A d m i n i s -

tracions Pú-
bliques i Ha-

bitatge a Lleida 

La nova directora dels Serveis Territorials de Governació, Administra-
cions Públiques i Habitatge a Lleida, Anna Feliu, durant l’acte en què 
ha pres possessió del càrrec. Foto: ACN

estar al costat dels alcaldes i 
regidors, així com dels ajun-
taments i consells comarcals 
per tal “d’intentar fer la mi-
llor tasca pel territori i pel 
país”. 
En l’àmbit de l’habitatge, ha 
afirmat que el Govern serà 
“implacable” a l’hora de fer 
complir la Llei antidesnona-
ments, la qual, entre d’al-
tres mesures, preveu la ces-
sió de pisos buits per part 

d’entitats financeres perquè 
siguin destinats a lloguer 
social per a famílies en si-
tuació de vulnerabilitat. En 
aquest sentit, s’ha mostrat 
convençuda que amb la Llei 
els bancs aniran cedint pisos 
buits per a lloguer social, tot 
i que no ha pogut concretar 
quants seran els habitatges 
que les entitats financeres 
cediran a la demarcació de 
Lleida.

CIUTADANS

C’s demana al Departament d’Ensenyament més 
seguretat al barri de la Universitat

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El regidor de Ciutadans (C’s) 
a l’Ajuntament de Lleida, 
José María Córdoba, ha de-
manat més seguretat al barri 
de la Universitat per acabar 
amb els actes incívics, en es-
pecial als carrers Ciutat de 
Fraga, Vallcalent i Bisbe Rua-
no. “Ja fa anys que els veïns 

d’aquesta zona reclamen més 
vigilància policial i fins ara no 
s’ha fet res”, ha lamentat 
Córdoba. Per aquest motiu, 
el grup municipal de C’s ha 
demanat que “s’incrementi 
la seguretat, especialment 
en les zones més afectades, 
per a què els veïns puguin 
passejar pels seus carrers 
amb absoluta tranquil·litat”.
Després de reunir-se amb  

l’Associació de Veïns  Bar-
ri Universitat i escoltar les 
seves reclamacions i peti-
cions, José María Córdo-
ba ha assenyalat que “les 
queixes veïnals estan relaci-
onades principalment amb 
la falta de seguretat” i per 
això reclama “trobar una 
solució viable i efectiva”, 
com podria ser amb l’ús 
de càmeres de  seguretat.

SOCIETAT

El DARP permet enterrar el quart 
vedell mort a Ramaderia Pifarré

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Aquest dimarts s’ha procedit a 
l’enterrament del quart vedell 
mort a la granja de Ramaderia 
Pifarré com a mesura excepci-
onal pel bloqueig al qual està 
sotmès.
El dimarts 16 de febrer al 
migdia l’oficina comarcal del 
DARP va informar la família 

de Ramaderia Pifarré que la 
Direcció General d’Agricultura 
del Departament havia enviat 
l’expedient d’autorització per 
l’enterrament d’un cadàver de 
boví conforme a l’article 19 del 
reglament (CE) 1069/2009. Tot 
seguit, una veterinària oficial 
es va personar a la granja per 
procedir al protocol d’enterra-
ment i garantir les mesures de 
bioseguretat.

16·0215·02 

14·02

DIVENDRES 19 de FEBRER DE 201610

Els ajuntaments 
han de jugar un 
paper crucial en 

el tema dels 
habitatges

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


Un dels pagesos afectats, Jordi Huguet, i darrere, els seus terrenys, on el 
cap de setmana li robaVen vuitanta fruiters acabats de plantar. Foto: ACN

7accents.cat
www.

ECONOMIA

Roben fins a uns 200 arbres 
fruiters acabats de plantar
al municipi de Sunyer

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El sindicat agrari Asaja ha de-
nunciat el robatori d’uns 200 
arbres fruiters acabats de 
plantar a Sunyer. Són alber-
coquers, presseguers i nec-
tariners valorats en uns 3.000 
euros. Els afectats han estat 
tres pagesos del municipi que 
sospiten que els robatoris 
han tingut lloc aquest cap de 
setmana i que els lladres han 
utilitzat una furgoneta amb la 
part del darrera quadrada. A 
un d’ells, Jordi Huguet, li han 
robat vuitanta exemplars, va-
lorats en més de 700 euros. 
El president d’Asaja Lleida, 
Pere Roqué, ha explicat que 

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana

17·02
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Les pèrdues 
econòmiques 

estarien 
valorades en 
3.000 euros

sol·licitaran una reunió amb 
els Mossos d’Esquadra i de-
mana als pagesos afectats 
que denunciïn. A més, diu 
que no entén perquè roben 
fruiters acabats de plantar 
ja que no es poden vendre i 
demana que s’incrementi la 
vigilància policial als camps, 
sobretot al Baix Se-
grià.
El Jordi Hu-
guet va 
denunciar 
el roba-
tori de 
vuitanta 
a l b e r -
c o q u e r s 
a q u e s t 
d i m a r t s . 
De moment, 

aquesta és l’única denúncia 
que han rebut els Mossos 
d’Esquadra. De robatoris 
però, asseguren que n’hi 
ha més i, per aquest motiu 
Roqué demana als pagesos 
que n’hagin estat víctimes 
que ho denunciïn perquè 
els cossos de seguretat “si-

guin conscients de la 
problemàtica”.“Ja 

teníem un any 
complicat i no-

més ens fal-
tava això”, 
ha lamen-
tat Roqué. 
A q u e s t s 
furts suposen 

una gran pèr-
dua econòmica 

pels pagesos.

SOCIETAT

Mor  Muriel Casals, 

 REDACCIÓ
 BARCELONA

La diputada de Junts pel Sí i 
expresidenta d’Òmnium Cul-
tural, Muriel Casals, va morir 
el passat diumenge als 70 
anys. Casals estava ingressa-
da a l’UCI de l’Hospital Clínic 
després de ser atropellada 
per una bicicleta a Barce-
lona el passat 30 de gener. 
La número 3 de Junts pel Sí 
va patir ferides molt greus, 
concretament un traumatis-
me cranioencefàlic amb un 
hematoma subdural, a part 
d’una fractura de pelvis. En 
les darrers dies el seu estat 
havia empitjorat i durant la 
nit de dissabte havia entrat 
en estat de mort clínica. Nas-
cuda a Avinyó el 1945, Casals 
ha estat, juntament amb Car-
me Forcadell, una de les ca-
res visibles del procés inde-
pendentistades de la societat 
civil. Va presidir Òmnium del 
2010 al 2014, quan va deixar 
el càrrec per presentar-se a 
la llista de Junts pel Sí. Des 
del 26 de gener presidia la 
comissió d’estudi del Procés 
Constituent al Parlament.
 La formació Junts pel Sí ha 
fou l’encarregada de con-
firmar el decés de Casals a 
través d’un comunicat on va 
voler expressar “el més sentit 
condol a la família i amics”. 
“També volem mostrar el 
reconeixement a la seva tra-
jectòria i solidesa personal 
al servei d’aquest país”, ha 
continuat Junts pel Sí. “La 
nostra història recent no 
hauria estat la mateixa sense 
la seva aportació. El seu ta-
rannà, el seu bon fer i el seu 
compromís no ens abando-

naran”, ha reblat la formació.
Muriel Casals Couturier va 
néixer a Avinyó, a França, el 
6 d’abril del 1945. Era eco-
nomista i professora emèrita 
del Departament d’Econo-
mia i Història Econòmica de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona. També va ser vice-
rectora de Relacions Interna-
cionals i Cooperació d’aques-
ta institució del 2002 al 2005. 
Entre els anys 2010 i 2015 
va ser presidenta d’Òmnium 
Cultural i des d’aquest càrrec 
va defensar de forma activa 
el procés sobiranista català.
Casals estava divorciada i te-
nia una filla. Era la germana 
gran i va ser la primera dona 
universitària de la família. Es 
va llicenciar el 1969 per la 
Universitat de Barcelona i el 
1981 es va doctorar amb la 
tesi “La indústria tèxtil lla-
nera i la guerra 1914-18” 
a la Universitat Autònoma 
de Barcelona, on desenvo-
luparia, a més, la tasca do-
cent. Va investigar sobre les 
reconversions industrials, 
la història del pensament 
econòmic, l’economia euro-
pea i la situació de les do-
nes en aquests processos.
Encara en el vessant docent, 
Casals va ser representant de 
la UAB a la Xarxa Vives d’Uni-
versitats del 2002 al 2009 i va 
fer estades a universitats bri-
tàniques com la d’Edimburg, 
el 1990, l’Escola d’Economia 
i Ciència Política de Londres, 
el 1998, i la Universitat de 
Gal·les a Bangor, el 1999.
A banda del vessant docent, 
Casals havia estat des de 
ben jove vinculada a la polí-
tica. Primer com ser membre 
del PSUC i després d’ICV.

14·02

diputada de Junts pel Sí i 
expresidenta d’Òmnium 

http://www.7accents.cat
http://www.7accents.cat
http://www.7accents.cat


 La setena Xallenge David 
Duaigües torna al març
16·02
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Almatret i Seròs seran l’escenari d’aquesta prova de 
BTT, que enguany compleix set edicions

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Xallenge David Duaigües, 
una de les proves de BTT més 
consolidades del territori llei-
datà i català, viurà enguany la 
seva setena edició. La cursa 
es disputarà durant dos dies, 
concretament els dos primers 
diumenges del proper mes 
de març. El primer capítol tin-
drà lloc el dia 6 a la localitat 
d’Almatret, mentre que el se-
gon es celebrarà el dia 13 a 
Seròs. La Xallenge Duaigües, 
organitzada pels clubs ciclis-
tes d’Almatret i Seròs, consta 
de dos recorreguts: un de 50 
quilòmetres que puntua per a 
la classificació de la Xallenge i 
un altre de 30 quilòmetres, de 
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La prova 
consta de dos 
recorreguts, 
un de 50 i un 

de 30 km

caire més popular.
En aquesta edició s’espera su-
perar el miler de ciclistes par-

ticipants. Tanmateix, des de 
l’organització s’anteposa ofe-
rir un bon servei als corredors 

Acte de presentació de la prova amb el cartell 
d’aquesta edició. Foto: XDD

que aconseguir un gran nom-
bre d’inscrits. “Preferim poder 
garantir la seguretat dels par-
ticipants i donar la major qua-
litat possible. Som conscients 
de l’espai del qual disposem”, 
explica una de les principals 
impulsores de la competició, 
Montse Duaigües, a 7accents. 
“El nostre principal objectiu és 
donar a conèixer un territori 
amb uns paisatges increïbles, 

que es troben a prop de la ca-
pital de província i que encara 
són desconeguts per molta 
gent”. Pel que fa a les inno-
vacions previstes per a l’edi-
ció d’enguany, comenta que 

“hi haurà alguna novetat en 
el circuit i, a més, impulsarem 
que els participants s’activin el 
codi QR que trobaran en el seu 
dorsal per tal d’ajudar a garan-
tir encara més la seva segure-
tat”. En aquest sentit, també hi 
haurà quatre desfibril·ladors iti-
nerants al llarg del recorregut.
La prova ret homenatge a Da-
vid Duaigües, organitzador de 
la competició en els seus inicis, 
que va morir l’any 2009 mentre 
treballava en l’extinció d’un in-
cendi forestal a Horta de Sant 
Joan. Cada cursa comptarà 
amb un centenar de voluntaris.

C/Baró de Maials, 92 • 25005 Lleida • 973 22 34 46 • www.opticabalafia.com
info@opticabalafia.com
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Joan Rosinach Bonet directorentre ( )
Descansi en pau
Néixer. Créixer. Reproduir-se. I morir. 
Diuen que aquestes són les quatre 
fases en què es divideix la vida. O al-
menys, així ens ho explicaven quan 
al col•le encara hi anàvem amb els 
(amics) del poble. Curiós. En aquella 
època encara dubtàvem entre la ci-
gonya i París. Sabíem que ens fèiem 
grans només perquè els pares ens 
havien de comprar kets cada dos 
per tres. I enteníem ben poca cosa 
quan la mare ens deia que el nos-
tre padrí havia marxat de viatge per 
sempre. Quina maleta més plena es 
deu emportat, devíem pensar. Però 
no hi donàvem (massa) més tombs. 
Agafàvem a corre-cuita el camí de 
l’escola esperant ser dels primers 
en arribar-hi per deixar la motxilla a 

la fila i perseguir una pilota que ens 
havia de conduir a la victòria. Dedi-
car-li un gol a la més bonica de la 
classe. Allò sí que era la glòria.
Han passat (alguns) anys i ens hem 
adonat que la vida no és un estudi 
científic. La primera i la última fases 
semblen obligatòries. Naixem sen-
se que ningú ens hagi demanat si 
volíem venir en aquest món i mo-
rim sense triar on, ni com, ni quan. 
Entre mig, queden les dues fases 
optatives, com aquelles assignatu-
res que triàvem –perquè eren les 
que més ens agradaven, a priori- 
quan ja no deixàvem la motxilla a 
la fila. Ni corríem per arribar aviat 
a classe, siguem realistes. Eren uns 
temps on els ideals començaven a 

prendre forma. I força. Uns dies on 
ens adonàvem que podíem decidir 
com volíem viure. I què volíem viu-
re. Saber que pots menjar-te el món 
és una de les sensacions més boni-
ques que qualsevol persona pot te-
nir. Comprendre que no ho faràs és 
també una de les decepcions més 
grans. Però això ja arribarà. I llavors 
no farà tan mal. Segur.
I és que tenim la mania d’avan-
çar-nos als esdeveniments. De pen-
sar en demà abans de viure l’avui. 
De programar el futur sense tenir 
en compte que qui el marca és el 
present. De predir l’èxit abans, fins i 
tot, d’intentar fracassar. Creiem que 
anar per davant és una virtut quan, 
moltes vegades, és un defecte molt 

gran. Sobretot, quan els passos 
són en fals i els fonaments resulten 
(molt) poc profunds. Suposem créi-
xer tan ràpidament que alguns no 
tenen ni temps per a reproduir-se. 
Deixen l’optativitat per a una altra 
vida i se centren única i exclusiva-
ment en néixer i morir. Inici. I final. 
Tot el que es troba entre la sortida 
i l’arribada els interessa ben poc. 
Sense ser conscients que això és el 
que realment importa. Fa uns dies 
alguns es van atrevir a enterrar una 
persona abans de morir. No diré 
que fou a canvi de diners. Per no ser 
cínic. Però tampoc no és la primera 
vegada que passa. Ni la última. Des-
cansi en pau. I amb ella, el periodis-
me reflexiu.

888
“Ja segueixes la regla dels 
tres vuits?”, m’interrogava 
amb les celles mig arrufades 
el meu metge de confiança 
(el que no forma part de cap 
grup polític ni escriu al but-
lletí municipal de la Paeria). 
Hom a qui he traslladat la 
qüestió a posteriori sabia 
de l’existència d’aques-
ta teoria, però servidor, 
allunyat dels plaers més 
mundans, romania es-
balaït una bona estona 
mentre un mico filós feia 
repicar els platerets dins 
del meu cervell mononeuro-
nal. “Què coi és la regla dels 
tres vuits?”, li pregunto amb 
el desdeny de qui sap que 
ha estat humiliat a causa de 
la seva ignorància supina, la 
qual, per cert, duu anys in-
tentant dissimular amb més 
o menys fortuna. La respos-
ta cau damunt meu com una 
espasa de Damocles: “Vuit 
hores de son, vuit hores de 
treball i vuit hores d’oci al dia. 
Per exemple, quantes hores 
destines a una jornada labo-
ral?”. Li confesso que treballo 
setze hores cada dia durant 
els set dies de la setmana. 
“Gerard, no necessites un 
metge, sinó dues vides”, em 
plany amb un to paternal que 
dol més que dues puntades 

Gerard Martínez
L’accent

als collons. Tinc un problema, 
ho sé.
Recopilem: si treballo setze 
hores al dia i en dormo unes 
sis, això significa que dedico 
entre dos i tres hores diàries 
a l’oci, incloent-hi els àpats, 
les necessitats bàsiques i, 
amb sort, un coit de durada 
més aviat ínfima. En definiti-
va, pixo, cago, menjo, follo 
(poc, però m’agrada pensar 
que bé) i treballo, treballo, 
treballo, treballo, treballo, 
treballo, treballo... Així és la 
vida de qualsevol autònom o, 
en llenguatge modern, em-
prenedor, que sona millor. Ho 
hem elegit, ningú no ens hi 
ha obligat; per tant, no tenim 
dret a queixar-nos. Si hagués-
sim volgut distribuir les hores 
del nostre dia a dia d’una al-
tra manera, per exemple, vuit 
a dormir, vuit a descansar i 
vuit a simular que treballem, 
hauríem optat pel món polí-
tic com a destí professional. 
Tanmateix, ens agrada tant 
el que fem que estem dispo-
sats a tot per continuar fent el 
que tant ens agrada, a costa, 
fins i tot, de deixar-hi la salut. 
Paguem més impostos que 
la resta, invertim més diners 
que qualsevol altra persona, 
acumulem més hores labo-
rals a l’any que els demés i, 

per últim, morim més joves 
que els nostres amics, cone-
guts i saludats, la qual cosa, 
almenys en el meu cas, no 
s’ha complert, i és que ja no 
hi sóc a temps de deixar un 
cos encara jove i turgent per 
a la posteritat.
Per aquest motiu, tal com 
hauríeu de fer tots vosaltres, 
m’he proposat cuidar-me 
una mica més: fisioteràpia, 
reiki, pa d’espelta, llet d’ave-
na, quinoa (tinc seriosos 
dubtes sobre les propietats 
d’aquestes llavors), vambes 
del Decathlon per estrenar i 
una petita dosi de serotoni-
na abans de posar-me al llit 
per dormir més i millor. Tot i 
que estic fent els deures per 
millorar el meu estil de vida, 
escric aquesta línia, justament 
la que esteu llegint ara ma-
teix, a dos quarts de tres de 
la matinada, és a dir, menys 
de quatre hores abans de la 
publicació d’aquest article. 
Unes paraules ressonen al 
meu cap, més sorolloses que 
el mico amb els platerets i 
més doloroses que les dues 
puntades als testicles: “Ge-
rard, no necessites un metge, 
sinó dues vides”. Tinc un pro-
blema, ho sé. Tres si compto 
el simi al cap i els ous adolo-
rits.

 Treballo setze 
hores cada dia 
durant els set 
dies de la 
setmana

 La vida de 
l’autònom es basa 
en treballar, 
treballar i seguir 
treballant
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Claro y Meridiano
Me cae bien Miguel Ángel 
Rodríguez. Y lo respeto 
profesionalmente, ade-
más. Mucho. Y lo hago 
porque, más allá de su 
personaje y alguna me-
tedura de pata –todos 
metemos la pata alguna vez-
, dio la vuelta a la comunica-
ción política en España cuan-
do trabajaba con José María 
Aznar –primero en la Junta de 
Castilla y León, después en el 
Partido Popular y, finalmente, 
en el Gobierno-. Y lo admiro 
por lo que hizo y, también, 
por lo que no pudo hacer, 
porque todos –sin discusión- 
los que vinieron tras él para 
dirigir el negociado de contar 
las cosas en el Partido Popu-
lar lo hicieron peor. Con él al 
frente –estoy muy seguro- la 
gestión de lo que ocurrió en 
marzo de 2004 habría sido 
muy otra y, probablemente, 
nos habríamos ahorrado mu-
chas cosas todos. Pero la his-
toria es la que es y desde el 
98 Miguel Ángel se dedica a 
otros menesteres, entre ellos 
ser tertuliano y escribir no-
velas que –sea dicho- no he 
leído pero me comprometo 
aquí a leer. Empezaré por La 
Cruz Secreta del Emperador, 
que es junto a La Trama Gla-
dio el que mejor pinta tiene. 
Y no me olvidaré de El Niño 
del Palo de Fuego, porque 
hasta cuentos infantiles ha 
hecho MÁR.
Decíamos pues, que tras reti-
rarse –al menos de la primera 
línea- de la vida política a fi-
nales de los 90, Miguel Ángel 
Rodríguez se ha dedicado –
además de a la empresa pri-
vada-  a escribir, y hablar en 
tertulias pero también a leer. 
A leer mucho y a leer todo. 
Y leer mucho y todo es, pre-
cisamente, lo que cualquiera 
que pretenda convertir lo de 
opinar en profesión debería 

L. A. Pérez de la 
Pinta 
Pintan bastos

hacer siempre, porque para 
hablar a lo tonto sobra gen-
te.  Y más en España, donde 
por cada palabra bien dicha 
se dicen catorce estupideces. 
Miguel Ángel, ya lo digo, ha-
bla y escribe pero también lee 
mucho. Y lee tanto que; por 
ejemplo, es uno de los pocos 
que se ha leído –entero, no 
valen los resúmenes-, el artí-
culo que Pablo Iglesias publi-
có hace unos meses en New 
Left Review y la entrevista 
que le hicieron en esa misma 
revista. En esos textos, capi-
tales para entender lo que 
ahora estamos viviendo, el lí-
der populista deja claro quién 
es, qué quiere y qué plan se 
ha trazado para conseguirlo. 
En Internet el texto lleva me-
ses y, además, está escrito de 
manera sencilla y amena. Ahí 
está todo y, con lo que en 
esos textos se dice y cuenta, 
basta para comprender qué 
está haciendo desde el 20 
de mayo Iglesias y por qué lo 
hace. De todos los implicados 
en el sainete en el que vivi-
mos cuento con que deben 
habérselo leído muchos pero 
sé de todas todas que Pedro 
Sánchez, no. Y lo creo por-
que, si lo hubiera hecho, no 
estaría haciendo y diciendo el 
candidato a la investidura lo 
que hace y dice en relación a 
lo que hacen y dicen Iglesias y 
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su gente. Tras la lectura de los 
textos del New Left Review 
ninguna de las performances 
que Iglesias y su particular 
troupe ejecutan durante estas 
semanas queda sin explica-
ción y todo –completa y abso-
lutamente- cuadra del mismo 
modo que lo hacen las piezas 
de Playmobil cuando tras ho-
ras peleándote con piezas de 
plástico y aquellas instruccio-
nes tan detalladas que vienen 
en las cajas consigues conver-
tir en algo real aquella ima-
gen tan chula que decora la 
caja que has comprado. 
En las cajas de Playmobil sue-
len venir  también muñecos 
que completan todo y per-
miten horas de diversión  al 
incluirlos en la construcción 

creada. Y como las cosas con 
las juegas y lo que haces de 
pequeño define lo que eres y 
haces de mayor, lo de Iglesias 
– es del 78, él también jugaba 
con cosas de éstas- viene a 
ser eso: un playmobil enorme 
con unas instrucciones bien 
detalladas que se publicaron 
en New Left Review y que 
se va construyendo poco a 
poco y sin pausa sin que la 
pieza clave de la construc-
ción –el muñequito que la 
completa- se dé cuenta de 
qué es exactamente. Un ser-
vidor, que sí que se ha leído 
ese texto del que lleva meses 
hablando Miguel Ángel Ro-
dríguez, tiene más que claro 
qué es lo que construye Pablo 
Iglesias y no tiene duda algu-

na de qué papel desempeña 
Pedro Sánchez en el diorama 
que está a punto de comple-
tarse. Y si Sánchez y sus dos 
amigos Luena y Hernando 
siguen a lo suyo y prefieren 
no leer porque les da pere-
za, pueden quedar con Cayo 
Lara y Alberto Garzón, que 
saben perfectamente qué co-
sas construye Iglesias y a qué 
juega con ellas. La cuerda 
que incluye lo que constru-
ye ahora el hijo del inspector 
de trabajo es, eso sí, un poco 
más corta, que la que preparó 
para IU porque Pedro es más 
alto que Cayo y Alberto. Pero 
que lo que está construyendo 
es esto y que Sánchez, va a 
probarlo en breve está claro y 
meridiano.    

https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel_Rodr%C3%ADguez_Baj%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel_Rodr%C3%ADguez_Baj%C3%B3n
http://www.casadellibro.com/libro-la-cruz-secreta-del-emperador-carlos/9788498771176/1197996
http://www.casadellibro.com/libro-la-cruz-secreta-del-emperador-carlos/9788498771176/1197996
http://www.casadellibro.com/libro-la-trama-gladio/9788497939737/1075736
http://www.casadellibro.com/libro-la-trama-gladio/9788497939737/1075736
http://www.casadellibro.com/libro-el-nino-del-palo-de-fuego/9788424179090/678610
http://www.casadellibro.com/libro-el-nino-del-palo-de-fuego/9788424179090/678610
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-06-02/understanding-podemos-el-documento-de-pablo-iglesias-que-devora-la-city-londinense_866070/
http://newleftreview.es/authors/pablo-iglesias
http://newleftreview.es/authors/pablo-iglesias
http://www.publico.es/politica/sanchez-reuniones-partidos-canarios-iu.html
http://www.publico.es/politica/sanchez-reuniones-partidos-canarios-iu.html
http://www.todocoleccion.net/playmobil/playmobil-oeste-horca~x32813864
https://www.youtube.com/watch?v=X5eL-hPOpTA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X5eL-hPOpTA&feature=youtu.be
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Ja n’hi ha prou! Prou de ser intole-
rants amb els gossos i de crimina-
litzar-los de gairebé tot. Dilluns, la 
portada d’un diari de Lleida obria 
amb la notícia que és habitual que 
els gossos juguin sense lligar per la 
canalització del riu Segre a Lleida tot 
i estar prohibit. Oh, sacrilegi! Preci-
sament notícies com aquesta aug-
menten la intolerància vers els cans, 
especialment de persones que no 
tenen ja prèviament massa estima 
per aquests animals de quatre potes 
que, per cert, no són el dimoni. La 
notícia en qüestió denunciava que 
els gossos no poden anar deslligats 
al marge esquerre del riu perquè 
està prohibit i que al marge dret, on 
està permès (des del pont Vell fins 
a les comportes –justament el tram 
que no està arreglat–), no hi ha ani-
mals. Sabeu per què les persones 
que tenen gossos no van al marge 
dret de la canalització? Per la ma-
teixa raó que aquells sense gos que 
surten a fer esport tampoc hi van: 
està brut, deixat i, si és fosc, fa por. 
Si tens (mala) sort, et pots trobar fins 
i tot vidres i algunes deposicions (i 
no precisament de gossos): temp-
tador! L’escrit en qüestió recordava, 

a més, que hi ha altres zones a la 
ciutat de Lleida on està permès que 
els gossos vagin sense lligar. N’hi ha 
sis en concret i només una està li-
mitada per tanques. Les altres estan 
posades en llocs tan adients i oberts 
com al carrer Xavier Puig Andreu, 
al costat de 
la carrete-
ra local que 
surt de Llei-
da en direc-
ció Corbins, 
l’LV 9224. La 
zona tancada està a la plaça Maria 
Mercè Marçal, al barri de Cappont. 
“Genial!”, van pensar molts. Doncs 
no! No és prou gran perquè els gos-
sos corrin tot i que el terreny on està 
situada fa més del doble de l’àrea. 
No sabem per què no van aprofi-
tar tot el terreny disponible, potser 
se’ls van acabar les tanques que, per 
cert, els deurien sobrar, ja que són 
de parc infantil, inadequades per 
aquest tipus d’espai, ja que els gos-
sos més grans salten per sobre i els 
més petits es colen per sota. A més, 
poques vegades (per no dir mai) es 
neteja i la font per a les persones fa 
mesos que no funciona: tot un luxe 

per a les mascotes i els humans. En 
comptes de criticar com de mala-
ment ho fan els propietaris (que d’in-
cívics n’hi ha alguns, com a tot arreu 
i en molts àmbits), caldria demanar 
a l’administració, en aquest cas a 
l’Ajuntament de Lleida, que ho fes 

millor. No és tan difícil: hi ha àrees 
d’esbarjo per a gossos adequades 
i fetes a consciència. A Mollerussa, 
per exemple, n’han habilitat una 
de 800 metres quadrats. I ajunta-
ments com el de Madrid permeten 
a les mascotes anar deslligades pels 
parcs i jardins fins a les deu del matí 
i a partir de les 19 h a l’hivern i de 
les 20 h a l’estiu. A Saragossa, tam-
bé hi ha un horari perquè els gos-
sos de raça no perillosa puguin anar 
deslligats per parcs i jardins i també 
hi ha més d’un centenar d’àrees per 
a cans, algunes d’elles de més de 
1.000 metres quadrats. La solució a 
Lleida, doncs, no és demanar sanci-

ons per a aquells veïns que duguin 
els gossos deslligats per la canalit-
zació del riu (una de les poques op-
cions decents que tenen), i menys 
quan la presidenta del barri de Cap-
pont reconeix que no li consta cap 
problema de convivència per aques-

ta qüestió, sinó reclamar als nostres 
governants mesures útils de veritat i 
àrees habilitades conscientment (no 
només per cobrir l’expedient) per 
fer la vida de les mascotes i els seus 
acompanyants humans més fàcil: hi 
sortirem guanyant tots. Un gos que 
socialitzi amb d’altres i que arribi a 
casa cansat de córrer i jugar tindrà 
un millor caràcter i estarà més tran-
quil. Ah, sabeu que Andorra permet 
l’entrada de gossos a la gran majoria 
dels seus establiments (hotels, boti-
gues, restaurants...)? Què estranys 
són, oi, a Andorra? Segur que és un 
país brut i amb pocs turistes... deu 
ser per culpa dels gossos.

Remenat de bolets Laura Cortés

In(tolerància) canina

Marc Retamero
Temps mort

L’autocar de la desolació
13 de febrer, passen de les 
vuit del vespre. Els valents 
aficionats del Força Lleida 
que ens hem apropat al 
Prat de Llobregat, una vin-
tena sent generosos, estem 
tornant cap a casa. Frustra-
ció, enuig, ràbia o impotència 
són només alguns dels senti-
ments que es barregen men-
tre l’autocar que ens trans-
porta es perd en la foscor de 
la nit barcelonina. Retrets i 
discrepàncies envers el tècnic 
i els jugadors inunden el ve-
hicle, juntament amb auguris 
d’un futur gens esperança-
dor. Entenc que no pot ser 
d’una altra manera, doncs la 
desfeta al Pavelló Joan Bus-
quets és de les que fan mal, 
molt mal, tant per la impor-
tància que tenia el partit com 
per la manera com s’ha pro-
duït. Gairebé tothom diu la 
seva abans d’assumir definiti-
vament el que ja és inevitable 
i perdre’s progressivament en 
el silenci. Un ambient desola-
dor que alguns intenten apai-
vagar endinsant-se en la pan-
talla del seu telèfon mòbil, 

ció pratenca? Com és possi-
ble concedir tantes cistelles 
fàcils i regalar tantes pilotes el 
dia que t’estàs jugant la vida? 
Són qüestions que turmen-
ten, però a mi no em sorpre-
nen en absolut, i és que ja he 
perdut el compte dels cops 
que l’equip ha repetit aques-
tes mateixes errades durant la 
temporada. El conjunt lleida-
tà és capaç del millor i del pit-
jor al llarg d’un mateix partit, 
un fet que ja ha esdevingut 
recurrent en el seu periple per 
la competició. Si no es posa 
remei de seguida a aquesta 
regularitat en la irregulari-
tat, serà impossible eludir un 
descens que més d’un dels 
que m’envolten ara mateix ja 
dóna per fet. Sense anar més 
lluny, el segon quart d’avui ha 
estat molt bo, però després 
no hi ha hagut cap mena de 
continuïtat. La plantilla té al-
gunes deficiències, cert, però 
en l’equip hi ha qualitat i no 
crec pas que sigui una manca 
de talent la circumstància que 
ens ha conduït a aquesta situ-
ació. Penso que es tracta més 

d’un tema psicològic, doncs 
l’Actel està evidenciant una 
fragilitat anímica molt gran. 
A la mínima que vénen mal 
dades, l’equip s’ensorra en un 
tres i no res i llança per la bor-
da la feina feta fins aleshores. 
Malgrat que em consta que el 
cos tècnic està fent tot el pos-
sible per corregir-ho, sessions 
de coaching incloses, és molt 
difícil sortir d’una dinàmica 
així quan t’ancores a la zona 
més baixa de la classificació. 
Individualment, hi ha diver-
sos jugadors que o bé estan 
rendint per sota de les seves 
possibilitats o bé ja no donen 
per a més. Avui només salvo a 
Sevillano i, sobretot, Gerun, la 
xicota del qual, per cert, està 
asseguda al seient del meu 
darrere.
Fa estona que plou. No cau 
una gran tempesta, però el 
cel, qui sap si per la derrota 
del Lleida, plora amb la força 
suficient per entelar el para-
brisa de l’autocar. Els cartells 
que amb prou feines distin-
geixo a través de la finestra 
m’alerten que ja falta poc 

per arribar. Resta poc per fi-
nalitzar el nostre trajecte i els 
aficionats, malgrat la foscor 
que ens envolta, comencem 
a veure les coses una mica 
més clares. I és que el periple 
del Força Lleida per la lliga, 
a diferència del nostre, no 
s’acaba aquí. La situació en la 
classificació és d’allò més de-
licada, però l’equip té encara 
nou finals per endavant i no 
hi ha res sentenciat. El marge 
d’error és mínim, d’acord, de 
manera que en el pròxim exa-
men, de nou contra un rival 
directe com és el Clavijo, no 
està permès un nou suspens. 
Per això mateix cal que direc-
tius, jugadors, tècnics i afició 
remem plegats fins al final i no 
ens rendim, passi el que passi, 
almenys fins que les matemà-
tiques ens obliguin a fer-ho. 
L’autocar s’atura davant d’un 
Barris Nord, ara solitari, que 
ha de ser una autèntica olla a 
pressió en els propers partits. 
Aquí a Lleida la pluja cau amb 
molta més intensitat i no duc 
paraigües, així que em tocarà 
mullar-me: ENS SALVAREM!

escoltant música o dormint 
una estona. Jo estic a punt 
de decantar-me per aquesta 
darrera opció, però finalment 
desisteixo, no fos cas que es 
reproduís en els meus somnis 
el fatídic matx que tot just fa 
uns minuts havia acabat de 
presenciar. Millor plasmar en 
aquestes línies les sensacions 
que em travessen el cap.
Com se li ha pogut escapar a 
l’Actel Força Lleida un matx 
que dominava per tretze 
punts en l’equador del tercer 
assalt? Per què Joaquín Pra-
do no ha demanat abans un 
temps mort per tallar la reac-
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El color de la cella
Els pèl-roigs, panotxes, 
pastanagues, o un sense 
fi de vulgaritats, som ex-
cepcionals. No per ser 
millors o pitjors, sinó per 
ser diferents. Som dife-
rents de la resta, i si no, així 
ens han tractat sempre. Bo? 
Dolent? Qui sap. Excepcionals.
Principalment perquè formem 
entre l’u i el dos per cent de la 
població. Presentem una mi-
noria en la població mundial, 
i encara que diguin que estem 
en extinció, el gen del nostre 
color és el que es manté vigent 
amb més freqüència que qual-
sevol espècie del món animal. 
Som més sensibles als mals tèr-
mics, als extrems de les tempe-
ratures, però més tolerants a la 

Judit Gómez
Confeccionant-me

pèl-roigs han estat denostats, 
igual que els esquerrans, pels 
nostres avantpassats.
Els orígens ens remunten a 
l’Àfrica de fa més de 50.000 
anys. Amb el pas del temps 
els pèl-roigs es van expandir al 
nord d’Europa, perquè la nos-
tra pell clara reté més la calor, i 
jo no m’imagino tampoc vivint 
a l’Àfrica sempre socarrimada 
pels raigs de sol. Però la socie-
tat ens va tractar malament, els 
va tractar malament. 
Ara ho llegeixo i se m’escapa 
un lleu somriure maliciós. A 

Egipte els pèl-roigs eren enter-
rats viu en sacrifici al Déu Osi-
ris, ja que creien que el color 
vermell era el color de la mala 
sort. Inclús arribaven a cremar 
a tota persona amb cabell 
roig, pensant que cremant-se 
s’enfosquiria el color. Graciós 
no? En la mitologia grega, en 
canvi, es creia que els pèl-roigs 
no morien mai, sinó que quan 
la seva vida arribava a la fi, es 
convertien en vampirs que xu-
claven sang. I això no és tot, a 
l’Edat Mitjana, pensaven que si 
un nen era pèl-roig, era perquè 
l’havien concebut amb “sexe 
brut” o durant la menstrua-
ció. Hitler, en el seu torn, va 
prohibir el matrimoni dels pèl-
roigs amb la finalitat d’evitar 

la descendència “desviada”. 
I a Espanya, durant la Inquisi-
ció, tenir aquestes tonalitats 
significava que havien robat la 
flama de l’infern. Però no tot 
és dolent, els meus estimats 
polonesos creien que si en un 
dia et creuaves a tres pèl-roigs 
pel camí, havies de comprar la 
loteria, perquè era sinònim de 
bona sort.
No sé si tot el que us he dit 
és cert, tampoc ho he volgut 
comprovar científicament. 
Però, pot ser, rebel·laré el gran 
misteri dels pèl-roigs, aquell 
que més d’una persona s’ha 
preguntat i s’ha atrevit a pre-
guntar-me. Sí. Tenim tots els 
cabells d’aquest color. He dit 
tots. Tots.

opinio@
7accents.cat

byBalasch

resta de dolor en les seves al-
tres vessants. Diuen que quan 
una persona percep el color 
vermell, s’activa el metabolis-
me, augmenta el ritme cardíac 
i la respiració; per això, crec 
que podria ser cert que som 
els més actius sexualment. A 
més, diuen que si ens miren di-
rectament als ulls, s’enamoren.
Tot això són curiositats que la 
gent rumoreja o inclús falseja. 
Però al llarg de la història els 
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Heroisolímpics
El més gran dels 
finesos voladors

Paavo 
Nurmi

 ANTONIO MEGÍAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Al llarg de la primera meitat 
del s.XX l’atletisme de mitja i 
llarga distància era de domi-
ni exclusiu, tal com ho és ara 
dels països africans, de Finlàn-
dia. Qui sap si per la duresa 
de la vida als llocs que tenen 
un clima extrem o per algun 
avantatge genètic, el cert és 
que eren tan superiors en les 
curses de resistència que se’ls 
coneixia com els ‘Finesos Vo-
ladors’. El primer en aparèixer, 
el referent de tota la resta, 
va ser Hannes Kolehmainen, 
que va guanyar quatre meda-
lles d’or i una de plata entre 
Estocolm’12 i Amberes’20. 
També estava Albin Stenro-
os, guanyador de la marató 
de París’24, o Ville Ritola, cinc 
vegades campió olímpic. La 
superioritat era visible però a 
Finlàndia encara li restava per 
oferir al seu atleta perfecte, al 
Déu. Un pioner que va canvi-
ar l’atletisme i el va dur cap a 
l’edat moderna.
Paavo Nurmi, nascut a Turku, 
Finlàndia, el 1897, és un dels 
esportistes més grans de la 
història. Clàssic entre clàssics. 
Només cal dir que després de 
Michael Phelps, amb les se-
ves estratosfèriques 18 
medalles d’or, els se-
güents a la llista són 
un grup de quatre 
llegendes que han 
guanyat 9; Laris-
sa Latynina, Mark 
Spitz, Carl Lewis i 
el rei del finesos vo-
ladors que, a més, va 
afegir 3 plates.
Nurmi va neixer al camp 
en una familia humil i no 

va ser fácil; poca varietat al 
menjar, molt treball manual 
des de petit amb temperatu-
res sota zero, etc... Almenys, 
va desenvolupar una resistèn-
cia sobrehumana que després 
donaria rèdits. Va ser un atleta 
precoç i malgrat que la mort 
del seu pare l’obligà a treba-
llar i deixar-ho uns anys, quan 
fou possible va tornar al que 
més li agradava, córrer.
Era, deien, poc comunicatiu 
i de caràcter sec i sembla-
va tenir una sola cosa al cap, 
guanyar curses, així que va 
entrenar al màxim per arribar 
als seus primers Jocs, Ambe-
res’20, amb 23 anys. Va de-
butar als 5.000 enduent-se la 
plata per darrere del francès 
Joseph Guillemot però als 
10.000 li va tornar al francès, 
guanyant el primer or de la 
seva carrera. Tres dies després 
també va vèncer, sobre una 
distància de 8.000 metres, l’or 
individual i per equips en la 
cursa de camp a través.
Semblava tot perfecte, era un 
inici somiat, però la derrota 
davant Guillemot li havia fet 
molt mal i va intensificar enca-
ra més la seva dedicació, po-
sant en pràctica alguns mèto-
des apresos en 

l’exercit 

i fent una aportació decisiva 
en la història de les curses de 
fons, les matemàtiques. Fins 
llavors, els atletes no es regi-
en per cap patró a l’hora de 
regular els esforços. Sortien 
a córrer i ho donaven tot fins 
que no podien més. Nurmi va 
canviar això; va adonar-se de 
la importància dels intervals, 
de mantenir el ritme amb in-
dependència del que fan els 
rivals. Va ser també 
el primer a pro-
gramar-se un 
entrenament 
científic, amb 
sèries llar-
gues, curtes, 
tant en el 
temps com 
en la distància, 
un sistema mo-
dern, vaja. 
El 1921 va començar a 
batre rècords mundials sense 
parar, des dels 1.500 metres 
fins als 20 quilòmetres. Mai 
s’havia vist aquella versatilitat, 
era inabastable fins i tot pels 
altres finesos i, com és lògic, 
va arribar a París’24 com l’in-
discutible favorit. I no va fa-
llar. En quatre dies va guanyar 
cinc medalles d’or. L’inici va 
ser espectacular; en el perío-
de d’una hora va imposar-se a 
les finals dels 1.500 i els 5.000 
metres, una fita històrica. Des-
prés va guanyar els 3.000 per 
equips i de nou va revalidar 
els seus títols al camp a través 
individual i liderant la selecció 
per equips. Malgrat això, va 
deixar la capital francesa amb 
un regust amarg. El comitè 
del seu país, amb l’excusa de 
que era massa per ell, no l’ha-
via deixat córrer la seva prova 
preferida, els 10.000, que va 
guanyar el seu gran rival Rito-

Va guanyar 
9 medalles 
d’or i 3 de 

plata als Jocs

la amb rècord del 
món. Per treure’s 

l’espina clavada, no va 
deixar passar ni dos mesos 

i va batre de nou el rècord, 
aquest cop amb una marca 
que va perdurar 13 anys. 
Després de l’èxit de París ja 
era una celebritat mundial i va 
fer una gira pels Estats Units 
on va participar en nombroses 
curses en les quals va guanyar 
als millors i va continuar des-
trossant plusmarques mundi-
als. Amsterdam’28 van ser els 
seus tercers Jocs, ja amb 31 
anys. Allà va tornar a guanyar 
l’or als 10.000 però als 5.000 
i als 3.000 obstacles els seus 
compatriotes Ritola i Louko-
la el van obligar a quedar-se 
amb la plata. Llavors ja era el 
millor esportista de la història, 
però va voler continuar. A Los 
Angeles’32 faria la marató. 
No l’havia corregut mai però 
la preparació va ser magnífi-
ca i els assajos que havia fet 
poc abans sobre 40 quilòme-
tres feien preveure una fàcil 

victòria. Però dies abans de 
debutar als seus quarts Jocs, 
el COI no el va considerar 
apte per participar, acusant-lo 
d’haver cobrat alguns diners 
en algunes curses que havia 
fet per Amèrica i Europa (un 
altre dia parlarem més sobre 
aquesta injusta norma que 
per fortuna ja és passat). Així 
que va quedar-se amb la mel 
als llavis i es va retirar.
Vint anys després, quan els 
Jocs van celebrar-se al seu 
país, Helsinki’52, el COI, mal-
grat que una mica tard, va 
exonerar-lo de qualsevol cul-
pa i va ser un dels símbols en 
encendre el pebeter olímpic 
juntament amb el seu heroi 
Kolehmainen.
La seva vida després de l’at-
letisme va ser gairebé tan 
exitosa com a la pista. Va 
aprofitar les beques per estu-
diar guanyades amb les seves 
victòries i va ser un reconegut 
empresari. A la seva mort, el 
1973, va rebre un funeral amb 
honors d’estat.

http://www.7accents.cat
https://www.youtube.com/watch?v=f3rwH5ddNkU
https://www.youtube.com/watch?v=f3rwH5ddNkU
https://www.youtube.com/watch?v=yNev-YjUZUM
https://www.youtube.com/watch?v=yNev-YjUZUM
https://www.youtube.com/watch?v=MRjHQPbJ6m8
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Folk, rock i psicodèlia 
MÚSIQUES DISPERSES 
Deu anys d’eclecticisme  
Torna el festival Músiques Disperses amb un cartell de luxe

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

No era el primer cop que co-
incida amb en Toni. Ens haví-
em vist en algun dels bolos 
més distingits de la nostra 
ciutat, aquells on l’ambient 
destaca per l’olor de cubata 
amb Cristasol i els cambrers 
són part del públic. Doncs 
Lleida és així, underground, i 
per tant no sorprèn que fes-
tivals com el MUD arribin als 
deu anys de vida. Aquest cop 
ens citem a Guerssen Records 
i decidim traslladar-nos al xi-
nès del cantó per conversar 
relaxadament i repassar el 
cartell de l’esdeveniment. 
Després d’alguns anys pro-
gramant concerts de culte 
i un cop inaugurada la seva 
pròpia discogràfica, en Toni  
crea inicialment un festival 
de folk relativament moder-
nitzat per proporcionar un 
espai a aquelles bandes que 
no trobaven en lloc en altres 
festivals, originar un especta-
cle sincer al gust i a la filoso-
fia pròpia i consolidar-se any 
rere any com una cita única 
per als amants de la música 
culta. Així neix el MUD, un 
esdeveniment independent, 
especial, amb iniciativa i una 
marcada personalitat que ob-
via nedar a corrent dels movi-
ments moderns i comercials i 
opta per acostumar als assis-
tents a gaudir davant de pro-
postes arriscades i descone-

Toni Gorgues és la veu 
i ànima principal del 
MUD que enguany ce-
lebra el desè aniversari 
de vida.
Foto: Dani Martínez

És part de 
l’essència del 

MUD 
mantenir la 
ment oberta

gudes pel públic en general 
gràcies a experiments creats 
a partir del rock i del folk, pas-
sant per la psicodèlia, el pop, 
la cúmbia i l’electrònica entre 
molts altres estils. Tanmateix, 
és part de l’essència del Mú-
siques Disperses mantindre la 
ment oberta i aportar quel-
com a cada edició, fugint del 
conformisme i la mediocritat 
d’alguns festivals els quals 
estem acostumats a sofrir. Tal 
i com m’explica el director, 
no és estrany en el MUD ob-
servar com hi passen artistes 
internacionals amb una única 
data tancada al nostre país 
com a conseqüència bàsica 
de la peculiaritat de la pro-
posta, i veure com tot i ser 
un esdeveniment de petit 
format, augmenta el ni-

vell d’assistència i la rebuda 
de bones crítiques cada any, 
tant a nivell local com esta-

tal. Amb el programa davant, 
repassem conjuntament en 
Toni i jo el cartell d’enguany. 
En primer lloc, cal destacar 
l’únic artista paisà del festi-
val, Xarim Aresté. Presentarà 
el seu últim treball La Rosada 
(Bankrobber, 2015) juntament 
amb el Conjunt Miracle apor-
tant un aire certament barroc 
a la seva música  gràcies a una 
producció força atípica i re-
colzat amb onze intèrprets en 
directe. En segon lloc apareix 
Sieben, una autèntica bèstia 
a l’escenari que s’atreveix a 
nodrir-se únicament d’un violí 
a base de loops i la seva prò-
pia veu, nedant entre el folk 
gòtic i el neoclacissisme. Se-
guidament Vieux Farka Touré 
visitarà el festival en format 
trio oferint una bona dosi de 
blues, rock i folk propi de Mali 
tot presentant el seu últim àl-
bum Touristes (Six Degrees 
Records, 2015). En la quar-
ta posició una de les bandes 
més especials i alhora espe-
rades: The Optic Nerve. Des 
de New York i refundats de 
nou nómes per la seva cita al 
MUD, la formació parteix del 
folk-rock dels 60 per a conver-
tir-se en una autèntica banda 
de culte. Finalment els BaBa 
Zula tancaran l’edició d’en-
guany a base de folklore turc, 
psicodèlia i electrònica per 
oferir l’únic concert en tot el 
país i fer-nos vibrar fins a tras-
lladar-nos a una altra realitat. 
Per finalitzar l’entrevista, re-
comanació musical d’en Toni: 
Erkin Koray, Elektronik Türkü-
ller (Dogan Plakcilik, 1974).
MUD és autèntica FELICITAT.
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Cartell oficial de l’edició 2016 del MUD. El 
festival tindrà llloc del 10 al 13 de Març al 
Cafè del Teatre de Lleida.

https://www.youtube.com/watch?v=cKp9LsG5u_A
http://www.musiquesdisperses.com
http://www.guerssen.com
https://ca-es.facebook.com/musiques.disperses
https://www.youtube.com/watch?v=igm7nAshHbU
https://open.spotify.com/album/3qAfVXWEquFTbZAVHx4bf1
https://www.youtube.com/watch?v=uMEphrJ4h-E
https://www.youtube.com/watch?v=OyeioaTtrgA
https://open.spotify.com/album/19P0BBecZHqFsjvYCeh8C8
https://www.youtube.com/watch?v=5cDieuSgqa0
https://www.youtube.com/watch?v=emLWASonTxs
https://www.youtube.com/watch?v=emLWASonTxs
https://www.youtube.com/watch?v=rvKBlEVnIuU
https://www.youtube.com/watch?v=pFRzVbihqVw
https://www.youtube.com/watch?v=pFRzVbihqVw
https://www.youtube.com/user/MusiquesDisperses
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Xarim Aresté obrirà el 
festival dijous a la nit

Xarim Aresté i el Conjunt Miracle presentaran al darrer tre-
ball de l’artista: ‘La Rosada’ (Bankrobber, 2015).

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’aposta local d’aquest any passa 
per Flix i s’emporta un dels artistes 
catalans més reconeguts dels últims 
temps amb el seu espectacle únic 
junt al Conjunt Miracle.

POL ISHANDA
Creus que la Rosada marca un 
abans i un després en la vida mu-
sical de Xarim com a compositor?

XARIM ARESTÉ
Probablement si. Però no sé si sóc 
jo que canto diferent o si són les 
cançons que m’ajuden a fer-ho. Se-
gurament una mescla de les dos co-
ses, no? Igualment, cada segon de la 
vida marca un abans i un després (...) 
Aquest disc em permet expressar-me 
molt lliurement. No m’he jutjat tan a 
mi mateix perquè molts cops l’auto-
censura ens paralitza.

P. I.
L’espectacle de Xarim amb el Con-
junt Miracle és el reflex del resultat 
de dur la Rosada al directe o només 
el procés musical que vius actual-
ment?

X. A.
Lo del Miracle ha sigut una cosa es-
pontània que portava molt de temps 
desitjant. Amb els 20 anys que fa 
que m’arrossego per escenaris he 
fet grans amics, germans, músics... 
i sempre he tingut ganes de comp-
tar amb ells i muntar festasses junts. 
(...) És possible que aquet percal no 
hagués pogut ser abans per falta de 
cançons. La majoria de bons músics 
no van on hi ha la pasta, van on hi 
ha la música (...) Moltes cançons es-

tan pensades des del mur de so i 
els discs estan plens de detalls. Mai 
havia pogut dur aquesta sensació al 
directe fins ara i per això estic tant 
commogut.

P. I.
En aquesta nova formació, la teva 
intenció és seguir mantenint el rock 
i el blues com a base o et deixaràs 
endur pels vessants creatius que 
comporta treballar amb onze mú-
sics i la corresponent sinergia eme-
sa a cada bolo?

X. A.
El rock i el blues són el papa i la 
mama. Faci lo que faci se’m pot veu-
re el llautó en qualsevol gest i mira-
da. Per lluny que vagi, sempre aca-
bo tornant a casa i per molt que els 
enyori i els estimi ens acabem tirant 
les cadires pel cap quan fa uns dies 
que estem junts. Mai deixaré d’estar 
en deute amb ells però la meva mi-
rada va més enllà. No sé on encara.

P. I.
El nou àlbum concentra el so i estils 
treballats en anys al llarg dels teus 
projectes. Pots descriure quina mú-
sica t’ha influenciat durant la crea-
ció del disc?

X. A.
Som una síntesi de tot lo que hem 
viscut, llegit, escoltat, menjat, totes 
les persones amb les que hem par-
lat... Estic d’acord en què aquest disc 
aglutina tot lo que he fet, però a mi lo 
important és que a més d’això, tam-
bé he anat a llocs on no havia arribat 
abans o on havia sigut impossible 
arribar-hi. Influències, doncs: bandes 
sonores, The Band, Van Morrison, 
Tom Waits, Ali Farka Touré, Nirvana, 
Pau Riba, Nick Drake, The Kinks, etc.
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La formació turca BaBa Zula és una de les apostes més 
exòtiques i atractives del cartell del MUD 2016.

BaBa Zula és folk turk, 
saz fuzz i electrònica

 POL ISHANDA
 LLEIDA
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L’underground turc per fi s’ha fet el 
seu espai a la nostra ciutat, així doncs 
la banda BaBa Zula serà l’encarrega-
da de tancar el festival diumenge a la 
nit en la seva única data al nostre país 
dins la gira del vintè aniversari de la 
formació turca.

POL ISHANDA
Estem encantats de festejar els 20 
anys de Baba Zula a Lleida dins del 
cartell del MUD. El fet d’haver to-
cat arreu del món en indrets com 
Austràlia, Índia, Canadà, Mèxic, 
etc, i haver conviscut amb un mix 
de cultures, creieu que ha influen-
ciat fonamentalment la vostra mú-
sica?

OSMAN MURAT
El viatge és llarg i no només és una 
experiència física. És fantàstic desco-
brir el món i per descomptat és inspi-
rador, però la inspiració de la nostra 
música és un procés que perdura al 
llarg de la nostra vida i percep la il-
lusió, els enganys, la veritat, així com 

tot tipus d’expressions artístiques 
,tant físiques com mentals.

P. I.
És Baba Zula la unió perfecta en-
tre la música tradicional i la música 
avançada?

O. M.
Per a nosaltres és l’equilibri perfecte. 
A vegades la música tradicional per-
tany massa al passat però alhora la 
seva saviesa i avançada edat poden 
estar en equilibri amb la música més 
avançada. És quelcom místic.

P. I.
La facilitat per crear atmosferes 
hipnòtiques prové del procés crea-
tiu de les vostres cançons o és un 
dels objectius perseguits per la mú-
sica de BaBa Zula?

O. M.
Sobretot diria que s’inica amb una 
espurna màgica i a vegades atrapa 
el foc. Si tenim èxit, es transforma en 
un ritual i quan això passa és possible 
que tothom pugui arribar a pensar 
que es tracta d’una experiència xa-
mànica.



Jambatan és un pont 
que va des de Lleida 
fins a Sudan del Sud

Jambatan
al contraatac

“Sense educació 
mai no serà 
possible la pau”

Es reuneixen tots els dijous 
per assajar i tenen una cita 
el proper 9 d’abril dins de la 
Marató que el Col·legi Claver 
ha preparat per omplir qua-
tre vegades La Llotja en un 
sol dia, recaptar 40.000 eu-
ros i fer possible la construc-
ció d’una escola al Sudan del 
Sud. Ho volen fer, en concret, 
a Bunj Town, la capital de la 
província de Maban. Allà, dins 
d’un camp de refugiats hi tre-
balla com a educador l’Àlvar 
Sánchez, jesuïta, antic alum-
ne i professor del Col·legi 
Claver i per fer-li costat en la 
seva tasca, un seguit d’amics, 
alumnes i professors del cen-
tre estan bastint un pont que 
connectarà la capital del Se-
grià i el Sudan del Sud i al que 
han volgut anomenar Jamba-
tan. De tot plegat vam parlar 
amb en Javier Cebollero, una 
de les persones que estan 
donant veu al projecte. Tot i 
això, i com que Jambatan és 
un projecte de molta gent 
que camina plegada, qui surt 
a la imatge que acompanya 
aquestes línies no és en Ja-
vier: són els membres del cor 
de gospel que s’ha conver-
tit en una de les peces clau 
d’aquest engrescador projec-
te. 

A veure, què és exactament 
això de Jambatan?
Jambatan vol dir pont en l’idi-
oma que es parla al Sudan 
del Sud i, a banda de ser una 
paraula especialment sonora 
i cridanera, trobem que fa un 
resum perfecte del que volem 
aconseguir amb el nostre pro-
jecte. Tot plegat va començar 
fa un any amb un petit seguit 
d’iniciatives dutes a la pràctica 
per alumnes de l’escola. Amb 
aquestes iniciatives (venda de 
polseres, actuacions al River 
Cafè) vam aconseguir recap-
tar uns diners i fer realitat una 
escola bressol, però vam vo-
ler anar més enllà   

Per què?
El nexe d’unió del col·legi 
amb el Sudan del Sud és l’Àl-
var Sánchez. L’Àlvar és jesuï-
ta, antic alumne del Claver i 
també ha estat professor de 
l’escola, però va sentir que el 
seu lloc estava a l’Àfrica, en 
concret al Sudan del Sud. Hi 

treballa als camps de refugi-
ats de la regió de Maban jun-
tament amb d’altres jesuïtes 
com ara en Pau Vidal. Ell va 
ser qui ens va descobrir la re-
alitat d’un país, el Sudan del 
Sud, del qual gairebé mai no 
es parla tot i ser protagonis-
ta d’un conflicte que ha des-
plaçat milers de persones. 
Al camp on és ell hi viuen 
130.000 persones. És gaire-
bé la població de tot Lleida 
i no tenen quasi res. Allà hi 
treballen ONG com ara MSF, 
Unicef o el Servei Jesuïta pels 
Refugiats però el problema 
va més enllà dels camps: a la 
ciutat que està a la vora del 

camp, Bunj Town, la situació 
no és molt millor. I per això 
ens han demanat ajut per cre-
ar allà una escola. Al Sudan 
del Sud només hi arriba a la 
secundària un 2% dels alum-
nes. I sense educació, la pau 
no és possible.   

I aquí hi entreu vosaltres.
Sí. Un dia, a l’escola, vam vi-
sualitzar un vídeo on sortia 
l’Àlvar i de manera espon-
tània tots els alumnes el van 
aplaudir. Llavors vam veure 
que calia fer alguna cosa més 
i implicar més gent. I en això 
estem. Per això hem plantejat 
la Marató a la Llotja. Hi actu-

aran alumnes, el cor veus.cat 
que dirigeix en Pere Guixé i 
un cor nou, el cor Jambatan. 
Jambatan és un pont que va 
des de Lleida fins el Sudan del 
Sud.
   
Un cor format per pares, 
mares, antics alumnes...
Un cor format per amics del 
Claver. Ens reunim tots els 
dijous a la nit i assagem per 
a fer un bon paper el dia 9. 
Volem omplir la Llotja quatre 
vegades en un sol dia i recap-
tar 40.000 euros. No és sufici-
ent, però serà una empemta 
important. També tenim el re-
colzament d’entitats com ara 

la Fundació Sorigué, Raven-
tós i molts d’altres patrocina-
dors. I des de l’Ajuntament 
de Lleida i la Llotja se’ns han 
donat totes les facilitats.   

No us queda gaire d’aquí al 
9 d’abril.
No, però el cor sona d’allò 
més bé. Només vam ficar 
dues condicions per formar 
part del cor: ser amic del Cla-
ver i que t’agradi cantar a la 
dutxa. Tenim fins i tot una 
cançó especial:  Tinc una Llum 
al Cor. Pensem que resumeix 
perfectament què és això que 
estem fent.   

Una llum al cor que il·
luminarà el Sudan del Sud
El Sudan del Sud i les vides 
de tots nosaltres. Quan ence-
tes projectes com aquest suc-
ceeixen coses amb les quals 
no hi comptaves. Impressiona 
veure com, no se sap de qui-
na manera, tot quadra i funci-
ona. És la feina de molta gent 
que, plegada, hi treballa per 
un objectiu. I tots tenim molt 
presents les paraules de l’Àl-
var. Pensem, per un moment 
què significa viure en un país 
on tothom sap que en qual-
sevol moment pot saltar una 
alerta i has d’abandonar casa 
teva i marxar, només amb allò 
més imprescindible. Això ho 
tenen molt clar. Per a ells, és 
una manta i una olla. Però 
nosaltres els volem donar 
quelcom també important, 
una cosa de la qual no en 
disposen i que poden empor-
tar-se també: una educació. 
Una persona que no sap llegir 
ni escriure i que no en té pers-
pectives no tindrà cap proble-
ma per agafar un Kalashnikov 
si qui li dóna li promet a canvi 
menjar i un lloc per dormir. Si 
tens educació, la cosa canvia. 
Per això fem nostra la frase de 
l’Àlvar: sense educació, mai 
no serà possible la pau. Ni al 
Sudan del Sud ni enlloc.  

L. Á. PÉREZ DE LA PINTA

https://en.wikipedia.org/wiki/Maban_County
https://vimeo.com/145837063
https://youtu.be/CdoMfmjqLdo
http://pontsudsudan.blogspot.com.es/p/qui-som.html
http://pontsudsudan.blogspot.com.es/p/qui-som.html
http://pontsudsudan.blogspot.com.es/p/qui-som.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/civiles-mueren-hambre-sudan-del-sur-pleno-conflicto-interno-4865905
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