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Dissabte al vespre van començar 
les visites teatralitzades que el 
Museu de la Conca Dellà ofereix 
aquest estiu al Castell de Llordà. 
Les visites, coordinades pel Mu-
seu, les realitza l’actor trempolí 
Blai Castell, de la companyia Mai 
tant Teatre, i el muntatge i guió 
ha comptat amb l’assessorament 
de la historiadora Núria Nolasco.

Visites teatrals 
al Castell de 
Llordà, a la 
Conca Dellà

Inauguren l’edifici del 
consistori de Sudanell 
després de finalitzar les 
reformes d’accessibilitat
La Diputació de Lleida ha col·laborat 
en el projecte amb 60.000 euros
El consistori de Sudanell 
va estrenar ahir les noves 
dependències, després de 
les reformes que s’hi han 
fet. L’acte de presentació va 
comptar amb la presència 
del president de la 
Diputació, Joan Reñé.

Sudanell
REDACCIÓ
El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Reñé, va presidir ahir 
la inauguració de la reforma de 
l’edifici de l’Ajuntament de Suda-
nell. Reñé va estar acompanyat 
pel diputat Josep Ibarz i va estar 
rebut per Josep M. Sanjuan, alcal-
de de Sudanell, i per la resta de la 
corporació municipal, en un acte 
al que també hi han assistit dife-
rents representats d’empreses i 
alcaldes de poblacions veïnes. 

Després de la descoberta 
d’una placa commemorativa, tots 
ells han efectuat una visita a les 
noves dependències del consis-
tori. La Diputació de Lleida ha 
col·laborat econòmicament amb 
l’aportació de 60.000 euros en 
una actuació que ha suposat la 
instal·lació d’un ascensor i la mi-
llora de l’accessibilitat a l’edifici, 
a més del projecte de reforma i 
condicionament de l’interior de 

l’Ajuntament. En la seva interven-
ció, Joan Reñé va destacar que 
la reforma dóna resposta a les 
necessitats de Sudanell pel que 
fa a “un edifici emblemàtic com 
és l’Ajuntament”, del qual ara els 
veïns i veïnes en podran gaudir i 
fer-lo seu gràcies a que “s’han eli-
minat barreres arquitectòniques” 

i s’ha guanyat en comoditat. És 
per aquest motiu que el presi-
dent de la Diputació ha mostrat 
la seva satisfacció pel fet d’haver 
pogut donar suport al projecte de 
reforma, tot plegat dins la línia de 
treball de la corporació de “ser un 
paraigües on tots ens puguem co-
brir”.

FOTO: Diputació de Lleida / Moment en què es va descobrir la placa

FOTO: Museu C.D. / Tenen l’objectiu d’apropar el patromoni al públic

‘Qvinta Essènçia’ toca a Vilaller
El grup Qvinta Essènçia va oferir la nit de dissabte un concert a 
l’església de Vilaller dins del cicle del Festival de Música Antiga 
dels Pirineus. Hi va participar Amador Marqués.  /FOTO:  N.C

La Festa Major de Barruera va 
acollir ahir, un any més, la tra-
dicional exhibició de vehicles 
de la gamma 4 per 4 a la zona 
coneguda com els Planos. Tant 

els que hi van participar com els 
que només van anar-hi de públic 
van poder gaudir de les habili-
tats dels conductors amb els tot 
terrenys.

Exhibició de cotxes ‘4 per 4’ 
a la Festa Major de Barruera

FOTO: Núria Castells/ La mostra es va fer a la zona dels ‘Planos’

ANUNCI del Consell Comarcal de la 
Noguera sobre aprovació inicial de la 
modificació del Reglament regulador 
del servei d’atenció domiciliària social
Es fa públic per a general 
coneixement que el Ple del Consell 
Comarcal de la Noguera, en sessió 
ordinària celebrada el dia 7 de juny 
de 2018, ha aprovat inicialment la 
tercera modificació del Reglament 
regulador del servei d’atenció 
domiciliària del Consell Comarcal de 
la Noguera.
L’expedient aprovat se sotmet a 
informació pública mitjançant edictes 
al tauler d’anuncis comarcal, al BOP, 
al DOGC i en un diari de difusió 
corrent a la província, pel termini de 
30 dies, durant el qual els interessats 
podran examinar l’expedient 
i formular les reclamacions o 
al·legacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el termini esmentat 
sense que se n’hagi presentat cap, 
els acords adoptats amb caràcter 
inicial esdevindran definitius sense 
necessitat d’ulterior pronunciament, 
i es procedirà a la publicació íntegra 
del nou text modificat del Reglament 
d’acord amb el que estableix la 
legislació vigent.
Balaguer, 23 de juliol de 2018
La Presidenta
Concepció Cañadell i Salvia

Consell comarcal 
de la Noguera

EDICTE D’INFORMACIÓ PÚBLICA

Es fa públic per a general 
coneixement, que Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària de 
data 27 de juliol de 2018, ha acordat 
aprovar inicialment l’ordenança 
reguladora de les bases per a la 
concessió de subvencions per a la 
rehabilitació dels arcs dels porxos 
de la Plaça de l’1 d’octubre.

L’expedient es sotmet a informació 
pública pel termini de 30 dies hàbils, 
a efectes de les reclamacions o 
al·legacions que els interessats 
estimin oportunes, d’acord amb la 
normativa vigent.

Les Borges Blanques, 27 de juliol 
de 2018
L’Alcalde
Enric Mir i Pifarré

Ajuntament de les 
Borges Blanques

Telèfon: 
973 001 140

cfarre
Resaltado



critica cinema

L a història. París, avui. Havent 
mort la seva mare, Zino xi-
cot de 27 anys, surt a buscar 

el pare que el va abandonar quan 
era un nen, però aviat es trobarà 
amb una situació que mai no ha-
via somniat.
Les formes. Ha tornat a pas-
sar. La sorpresa estiuenca ha sal-
tat. Grata i doble. 1) Retrobar-te 
l’esplèndida bellesa madura de 
Fanny Ardant, aquella ‘mujer de 
al lado’ que Tru-
ffaut va trufar el 
1981. 2) Melo-
drama familiar 
que es transmu-
ta en sensible co-
mèdia transse-
xual. El demiürg 
de semblant sor-
presa cinemato-
gràfica és Nadir 
Moknèche (París, 
1965), cineasta 
d’origen algerià 
que treu profit 
al vent que bufa 
a favor dels can-
vis de sexe. L’en-
renou que mun-
ta és digne d’un vodevil familiar 
que hauria fet les delícies del Ro-
ger Vitrac i els nens al poder. No-
més que avui els nens són nenes. 
El transsexual fulletó transmutat 
en comèdia inter-generacional 
dóna peu, i el que convingui, per a 
que Fanny Ardant llueixi talent in-
terpretatiu i físic. Per si aquest ar-
senal fílmic no fos prou definitiu, 
el guionista-director Nadir inclou 
la desassossegant estampa d’una 
gata movent-se pel decorat. Qui 
més qui menys pensarà ‘aquí hay 

gato encerrado’. Seria, és, el po-
tent motiu visual del film. L’altre 
motiu alternatiu, per si de cas con-
vé, el fet que Zino sigui un fi afina-
dor de pianos. ¿Quins òrgans ca-
len afinar, es pregunta el sorprès 
públic que no omple una sala que 
hauria d’estar a petar? Dit això 
bàsic, toca entrar al detall cinèfil 
consignant la gestualitat andrògi-
na de la sensual Fanny Ardant; de 
la fotogènia nostàlgica del cemen-

tiri musulmà; de 
l’ambidextre Zino 
afinant un piano 
de cua; del cre-
puscular ambient 
de l ’hotel pari-
senc on s’embor-
ratxa la Lola amb 
la complicitat pro-
fessional del bar-
man i del recepci-
onista. Resumint, 
que és gerundi: ull 
viu a la tieta del 
Zino, la Catherine, 
exemple amable 
i amatent per ne-
gociar conflictes 
insolubles. 

el fons. La vida se t’imposa. Qui 
diu canvi de gènere, canvi de ca-
misa.
La imatge.  La Lola contem-
plant-se a si mateixa quan era un 
xicotot disfressant-se de dona.
La frase. ‘¡Te guste o no te guste, 
soy tu padre!’ exclama Lola. Les 
coses són com són, no pas com 
voldríem.
La recomanació. Curioses i curio-
sos per constatar que la vida dó-
na més alt-i-baixos que les munta-
nyes russes. 

marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Quan el pare és ella

‘Lola Pater’
Director: Nadir 

Moknèche. 
Intèrprets: 

Fanny Ardant, 
Tewfik Chekib, 

Nadia Kaci, 
Véronique 
Dumont, 

Bruno Sanches. 
França-Bèlgica

2017. 95’.
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Vuelve el Unite with Tomorrowland
La segunda edición del festival de música electrónica Unite 
Tomorrowland vuelve a Santa Coloma de Gramenet, y lo hace 
colgando el cartel de ‘sold out’, en una edición que cuenta con 
artistas de la talla de Steve Aoki y Steve Angello.  / Foto:  acn

‘Ballades a la fresca’ 
con la nueva formación 
Quintet de Cobla, el 
jueves en Mollerussa
El conjunto musical se estrena con 
un repertorio que consta de 8 piezas
Las ‘Ballades a la fresca’, 
que organiza la agrupació 
Sardanista de mollerussa  a 
lo largo del mes de agosto a 
partir de las 21.30 horas de 
la noche en la calle ciutat 
de Lleida arrancarán con 
el estreno de la formación 
musical Quintet de cobla. 

mollerussa
REDACCió
La formación incorpora como 
novedad la guitarra clásica, que 
comparte la base rítmica con 
el contrabajo. Quintet de Cobla 
nace de la búsqueda constan-
te de nuevos caminos musicales 
del compositor y músico de Gol-
més Òscar Barqué, con el apoyo 
del músico targarí Joan Farreny, 
director y fundador de la Cobla 
Tàrrega. Los músicos que inte-
gran esta nueva formación son 
Eduard Arribas al contrabajo, Mi-
quel Hortigüela a la guitarra clá-

sica, Òscar Barqué al fiscornio, al 
tiple Joan Farreny y a la tenora 
Joan Farreny Seguí.  Algunas de 
las sardanas que se podrán escu-
char y bailar, de las 8 que consta 
el repertorio, son composiciones 
tan populares cómo Sardanes a 

Mollerussa de Josep Capell o Ca-
pital del Cava de Joan Lázaro. La 
programación se prolongarán to-
dos los jueves del mes de agosto, 
y a exención de la del día 2 con 
Quintet de Cobla, el resto serán 
en sonido digital.

La tercera edición del festival Ta-
larn Music Experience mantiene 
el éxito del primer día de concier-
tos, con el 100% de las entradas 
vendidas para la actuación de la 
formación musical Gossos. Un to-
tal de 400 personas asistieron al 
segundo concierto del festival de 
este año, que se ha consolidado 
del todo. 

Para los miembros de Gossos, 
tocar en este lugar único ha sido 
“toda una experiencia”, que jus-
tifica el nombre del festival. Un 
Talarn Music Experience que se 
celebra en el espacio Lo Quiosc, 
situado en Talarn, en el Pallars 
Jussà, y empezó hace tres años 
ofreciendo una experiencia única 
de vivir los conciertos en directo 

desde una perspectiva diferente, 
potenciando la proximidad de los 
artistas con el público. Así, el fes-
tival ha permitido maridar músi-
ca y territorio, acuerdos y paisaje 
y reunir pallaresos y foráneos en 
un espacio natural único. 

Las anteriores ediciones del 
festival contaron con las actua-
ciones de Adrià Puntí, Blaumut, 

Xarim Aresté, Sanjosex, Mikel 
Erentxum, Joan Dausà, Ramon 
Mirabet, y muchos otros. 

Sus impulsores, Ramon Mit-
jana y Sonia Gasia, apasionados 
por la música, apuestan por acer-
car al territorio pallarés la música 
de calidad y en directo, contra-
rrestando la escasa oferta cultu-
ral y lúdica de la zona.

Éxito en la 
segunda jornada 
del Talarn Music 
Experience

Foto: Pallars comunicació / el grupo Gossos, en concierto en talarn

Foto: agrupació Sardanista de mollerussa / Un ensayo de la formación
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