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Les festes majors, a punt per al seu moment àlgid 
I AGER I Falten hores per a la 
fe stivitat de la Mare de Déu 
d'Agost i amb aquesta un gran 
nombre de municipis donaran 
el tret de sortida a les seues fes
tes majors. Demà, per exem
ple, començaran a Vilanova 

de la Barca, Barbens, Rialp, 
Sant Guim de la Plana, Vi la
ller, Torregrossa, Llardecans, 
Albesa, Cubells, Organyà o el 
Soleràs. I mentre unes estan 
per començar, d'a ltres ja es tro
ben en ple apogeu. A Ager, ahir 

va tenir lloc la tradicional festa 
de l'escuma a la plaça dels Ju
bilats, que va fer les delícies de 
desenes de nens. Posteriorment 
va tenir lloc una sessió de ball 
al so de l'acordió i una a ltra de 
cine a la fresca. 

Ritmes de Jamaica, DJ i Revival 
Festival posen caliu a les nits 
El so de Sybarites, DJ Millan i Fato i Duet Esquitx es combinen 
amb propostes com tallers, jocs, cine o un mercat solidari 

E I so de Jamaica desembarca 
a la Vall Fosca. Si més no, 
el porten els Sybarites, que 

versionen els clàssics passats 
per la batedora de l'ska clàssic 
i el rocksteady. 

Són un dels noms propis d'un 
bloc musical nocturn que reu
neix els DJ Millan, Revival Fes
tival , DJ Fato i Duet Esquitx. 
Llargues n its on no m ancarà 
el cine , amb la projecció de 
Los Incre íbles 2 , o un sopar 
popular. Una de les anteriors edicions de la festa. 

De dia, fa una crida a l'acció 
al convocar zumba, torneig de mercat d'oportunitats de festa de samarretes en diversos ta
vòlei , gimcana, bàsquet 3x3 o major, dissabte d'onze a vuit. llers. L'entrega de premis i una 
futbo l. També insta a ser so - O a posar en pràctica habilitats sess ió de ball posaran la cire
lidaris, tot celebrant e l segon com el ping pong o l'elaboració ret a a quatre dies sense treva. 
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D'altra banda, a Arbeca, que 
també comença avui la festa 
major, e l jurat va puntuar du
rant la jornada d'ahir els carrers 
i balcons que fa diversos dies 
que els veïns engalanen per a 
l'ocasió. 

DIJOUS 15 
19.00 Inauguració amb 
instrumentació clàssica. 

20.00 Zum ba i inflables per 
als mes petits. 

22.00 Cine a la fresca amb Los 
lncreíbles 2. 

DIVENDRES 16 
11 .00 Torneig de vòlei. 

17.00 Tallers de samarretes, 
ping pong, Arrastre, inflables, 
etcètera. 

21 .00 Sopar popular. 

24.00 Ball. 

00.30 Concert de Sybarites. 

02.30 DJ Millan. 

DISSABTE 17 
11 .00-20.00 2n Mercat 
solidari. 

GUIA I 31 I 

AGENDA PER AVUI 

Arbeca 
1 18.30: Cercavila amb e l grup 
La Cremallera, e ls Gral lers La 
Revolta i els Gegants Zakus 
i Vi larkina i els capg rossos 
d'Arbeca. 
I 20.00: Pregó oficial a càrrec 
de la infermera i cooperant 
lvon ne Aixalà. 
1 23.30: Correfoc amb els Dia
bles Ca lents i Cornuts. Poste
riorment, concerts dels grups 
Xeic!, La Terrasseta de Preixens 
i Hey Pachucos a l pati de les 
escoles. 

Torregrossa 
I 22.00: A la pista oberta, so
par popular per als veïns més 
joves. 
I 00.00: Al camp de futbol 
del municipi, nit de concerts 
amb e ls gru ps: Zoo, Contra
band i Bredda i la sessió de DJ 
Sen do. 

Rialp 
1 17.00: Festa de l'escuma i parc 
aquàtic per a totes les edats a 
la plaça del Tornall. 
1 17.30: Tall er d'es tampacions 
de samarretes i xapes. 
I 00.00: Ball de nit amb el grup 
Stres Band seguit de l conjunt 
Dalton Bang i una sessió de Nit 
Spotify en la qual cadascú po
drà escollir la seua cançó. 

Sybarites actuen el16. 

12.00 Grup d'animació. 

16.30 Gimcana. 

17.30 Bàsquet 3x3. 

19.30 Futbol. 

24.00 Ball. Revival festiva l. 

06.00 DJ Fato. 

DIUMENGE 18 
12.00 Vermut. 

15.00 Plateta. 

24.00 Entrega de premis i ball 
amb Duet Esquitx. 
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140 I GUIA Cultura 
MOSTRES INAUGURACIONS 

Lart suís, amb segell lleidatà 
Silvia Gallart, de la Pobla de Segur, liderarà una exposició col·lectiva sobre 
internet a Zuric li Al setembre, al costat de nou artistes internacionals més 

A. SISCART 
I ZURIC I L'artista i dissenyadora 
gràfica Silvia Gallart, natura l 
de la Pobla de Segur i que re
sideix a Zuric (Suïssa) des de 
fa 14 anys, liderarà al setem
bre una exposició col·lectiva 
a l centre cultural Dynamo de 
la ciutat helvètica, sota el títol 
Connect- Make the internet 
real (Connecta't- Fes que in
ternet sigui real). El fenomen 
de la xarxa global és un tema 
recurrent a l'obra de la lleidata
na, que en aquesta nova mostra 
exhibirà quatre dissenys d'art 
pop impresos sobre teles con
vencionals i una peça molt més 
gran, de vinil, sobre la paret de 
la sala. "En l'exposició abordem 
internet des d'una perspecti
va positiva i optimista, encara 
que amb certa mirada crítica i 
irònica alhora", va assenyalar 
Gallart, que va afegir que "tot 
el que faig és un intent de posar 
color a la vida". 

La mostra, organitzada per 
la lleidatana amb la coHabora
ció de Dynamo, compta amb 
la participació de nou artistes 
internaciona ls més -entre els 
quals dos catalans- i es podrà 
veure del12 a l 14 de setembre 
a la nova sala Schaugarage de 
l'esmentat centre cultural suís. 
Val a pot destacar que, a més, 
l'exposició està composta per 
obres que inclouen totes les dis
ciplines artístiques possibles: 
pintura, fotografia, ser igrafia, 
vídeos, performance i, per des
comptat, l'art pop de Gallart, 

que des de l'any 2011 ha portat 
les seues exposicions sobre in
ternet i les xarxes socials arreu 
d'Espanya i Suïssa. L'any pas
sat, en un contenidor de vaixell 
instaJ.lat als afores de Zuric. 

El Jugendkulturhaus Dyna
mo és un centre cultural suís 
que va obrir les portes a la ciutat 

LITERATURA PRESENTACIONS 

David Marín presenta 'Purgatori' al 
museu hidroelèctric de Capdella 

l'any 1988 al peu del riu Lim· 
mat. Al llarg de tots aquests 
anys, l'edifici s'ha convertit en 
un símbol de Zuric, que apos
ta per la cultura programant 
concerts de bandes conegudes, 
exposicions de diferents artis
tes i tal ~ers dirigits a futures 
generacions. 

MÚSICA FORMACIÓ 

Una dissenyadora 
gràfica d'èxit 
a Suïssa 
• Silvia Gallart (la Pobla 
de Segur, 1980) va teni r 
clara des de petita la seua 
passió per l'art. Més tard, 
les inquietuds creatives la 
van portar a graduar-se en 
disseny gràfic a l'escola EI
NA de Barcelona. Després 
de treballar un any a la ca
pita l catalana, Gallart va 
reca lar a Zuric "per casua
litat". De seguida va trobar 
feina com a dissenyadora 
i, temps després, el 2015, 
va provar sort corn a au
tònoma. Ara, al cap de 14 
anys a Zuric, Gallart con
tinua igual d'enamorada 
de la ciutat que el2005 li 
va donar una oportunitat. 
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MÚSICA 

Denuncien 
42 festivals per 
prohibir el menjar 
I SEVILLA I L'organització de 
consumidors Facua ha de
nunciat les promotores de 
42 festivals de música cele
brats a Espanya entre el maig 
i l'agost per impedir l'accés 
als assistents amb menjar i 
beguda adquirits a l'exterior. 
En el rànquing per comuni
tats autònomes , Madrid se 
situa al capdavant en nombre 
d 'esdeveniments musicals 
denunciats amb 7, seguit de 
València (7), Castella i Lleó 
(6), Andalusia (6), Catalunya 
(S) i Euskadi (5). El Barcelo
na Beach Festival és un dels 
denunciats. 

POLÈMIQUES 

Bilbao diu que 
no ha //vetat// el 
raper C. Tangana 
I BI LBAO I L'ajuntament de Bil
bao va decidir cancel·lar el 
concert del raper C. Tangana 
programat per a les pròxi
mes festes de la ciutat per
què va considerar que tenia 
" l'obligació de no visibilitzar 
aquest tipus de missatges que 
denigren les dones". Tanma
teix , la regidora de Festes, 
Itziar Urtasun, va assegurar 
a h ir que l'ajuntament "no 
ha vetat" C . Tangana, que 
pot cantar "on vulgui", si
nó que va considerar que la 
seua contractació "no era 
apropiada". 

I LATORREDECAPDELLAI Més de 60 l'obra a part ir del descobriment 
persones van assistir dissabte d'un personatge real, Margarida 
a la presentació de la novel·la Ruga li, una dona que va viure a 
Purgatori, de David Marín, al la vall durant el segle XVI i que 
museu hidroelèctric de Capde- va ser condemnada cinc vegades 
lla. L'autor va explicar durant per bruixeria. Purgatori va ser 
la presentació que va escolli r distingit amb el premi de novel
la Vall Fosca com a escenari de la negra Crims de Tinta 2019. 

El seminari Cervera-Jordà s'acomiada a la seu dels Armats de Lleida 
1 LLE IDA 1 El seminari Cerve
ra-Jordà va posar ahir el punt 
fina l a la setzena edició a la seu 
dels Armats de Lleida amb una 
clausura a ritme de piano i po-

esia, en la qual van participar 
diversos músics del seminari 
liderats per la concertista Te
resina Jordà, cofundadora del 
curs al costat de la seua mare, 

la també concertista Pepita 
Cervera, que va morir el 2010. 
L'acte es va acabar amb el lliu
rament de diplomes als joves 
intèrprets del seminari. 
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