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Un camió 
carregat de 
porcs bolca 
en un camí 
de les Borges
Un camioner va resultar ferit ahir 
de caràcter menys greu quan el 
vehicle que conduïa, carregat de 
porc, va bolcar en un camí d’una 
finca particular que dona accés al 
quilòmetre 70 de l’N-240, al ter-
me de les Borges Blanques. Els 
serveis d’emergències van ser 
alertats a les 12.04 hores i fins al 
lloc es van desplaçar policia local 
de les Borges, Mossos, Bombers i 
el SEM. A més, el camioner va ha-
ver de ser excarcerat de l’interior 
del camió i, posteriorment, va ser 
traslladat a l’Hospital Arnau de 
Vilanova. Va ser necessària una 
grua de gran tonatge i un altre ca-
mió per carregar els animals. FOTO: Lídia Sabaté / Moment en el que els porcs vius eres traslladats del camió accidentat a un altre

Inspeccions 
als caçadors 
de porcs 
senglars al 
Pallars Jussà
Els Agents Rurals va informar 
ahir, a través de les xarxes so-
cials, que en els últims dies 
els membres del cos han fet 
inspeccions a caçadors del Pa-
llars Jussà en la batuda del porc 
senglar i a un caçador d’acos-
tament d’isard a la Vall Fosca. 
En aquest sentit, des del cos 
d’Agents Rurals, a través de les 
seves xarxes socials, van mani-
festar que també realitzaven 
les inspeccions corresponents 
als gossos que portaven els 
caçadors i van explicar que en 
tots els casos els animals porta-
ven la corresponent documen-
tació i xipatges correctes.

Cinc homes i quatre dones jutjaran 
l’acusat del crim d’Alfarràs, per 
matar un home i ferir la seva filla
El judici començarà el dilluns a l’Audiència de Lleida

Lleida
ÓSCAR BUETAS
Cinc homes i quatre dones van ser 
ahir escollits per jutjar, a partir de 
dilluns dia 12 i fins divendres 16 a 
l’Audiència de Lleida, l’acusat del 
crim d’Alfarràs, Josep S. G. Els in-
tegrants del jurat popular es van 
escollir a partir de 29 persones 
presentades i d’aquestes les parts 
van fer preguntes a 19. La defen-
sa va rebutjar quatre i l’acusació 
quatre més. De les 11 restants es 
van escollir els citats cinc homes 
i quatre dones per formar el ju-
rat, mentre altres dos homes van 
quedar com a suplements. Indi-
car que tenen edats compreses 
entre els 30 i els 65 anys.

Cal recordar que Fiscalia acu-
sat l’home de matar a ganiveta-
des, el 19 de maig de 2016, Aqui-
lino R., de 56 anys, i de ferir la filla 
d’aquest, Maria, de 33, al domicil 
on pare i filla residien, al segon 
pis del número 68 de l’Avinguda 
de Lleida d’Alfarràs. En aquest 
sentit, el ministeri públic dema-
na que s’imposi a Josep S. G. un 
màxim de 25 anys d’internament 
psiquiàtric adequat a la seva es-
quizofrenia paranoide per un 
delicte d’assassinat amb acarnis-
sament i 9 anys més per un de-

FOTO: Óscar Buetas / Imatge d’arxiu dels jutjats de Lleida

licte de tempativa d’homicidi, ja 
que va ferir greument la filla (34 
anys en total). També cinc anys 
de llibertat vigilada després de 
l’internament, en que no es pugi 
acostar a menys de 200 metres de 
la dona i la prohibició de tenir o 
dur armes durant un màxim de 10 
anys. A més, demana que indem-
nitzi la dona amb 161.560 euros. 
L’acusació particular considera 
els fets un delicte d’assassinat i 
un d’intent d’assassinat, i dema-
na pel primer 25 anys de presó i 
14 anys i 11 mesos pel segon (39 

anys i 11 mesos en total). A més, 
sol·licita que se li prohibeixi viure 
a Alfarràs i acostar-se a la dona 
a menys de 300 metres durant 
10 anys i que la indemnitzi amb 
162.633,03 euros. La defensa 
considera que els fets són un de-
licte d’homicidi i un de lesions, i 
demana l’absolució de l’acusat te-
nint en compte l’eximent comple-
ta d’anomalia o alteració psíquica. 
Sol·licita que se l’ingressi durant 
un màxim de sis anys en un cen-
tre psiquiàtric no penitenciari per 
tractar la malaltia.

El sector del transport acusa el 
Govern d’incomplir l’acord que 
ha de permetre als camions 
desviats de l’N-II, N-340 i N-240 
incorporar-se a l’autopista per 
l’accés més pròxim en el sentit 
de la marxa i evitar que hagin de 
fer més quilòmetres dels neces-
saris. Per això, els transportis-
tes han decidit que mantindran 
les manifestacions del 5 de de-
sembre. Segons la Confederació 
Empresarial de Transports per 
Carretera de Catalunya i la Co-
ordinadora d’Organitzacions de 
Transportistes de Catalunya, en 
la reunió del 31 d’octubre passat 
amb el Departament de Territo-
ri i el Servei Català de Trànsit es 
va acordar “que l’ajust entraria 
en vigor o es presentaria al sec-
tor el 7 de novembre”. Segons el 
Departament, “ha finalitzat les 
tasques de preparació dels do-
cuments necessaris per iniciar 
al més aviat possible l’aplicació 
de la mesura”. Per altra banda, 

el dijous RESCAP-2 va organitzar 
una xerrada a Arbeca en la qual 
es va advertir que la Generalitat 
ha d’implantar de manera ur-
gent el desviament de camions 
de Borges a Lleida. 

Els transportistes opten 
per mantenir les protestes 
que s’havien convocat pel 
cinc de desembre 

Acusen la 
Generalitat 
d’incomplir 

l’acord 

Afecta els 
trams de 

l’N-II, N-340 
i N-240

Els Bombers retiren un abre trencat 
caigut a l’LV-9227, al terme de Balaguer
Els Bombers de la Generalitat van retirar ahir un arbre que havia cai-
gut al quilòmetre 1,5 de l’LV-9227, al terme municipal de Balaguer. 
Els serveis d’emergències van ser alertats de la incidència a les 8.52 
hores i fins al lloc es van desplaçar els efectius del cos per fer les tas-
ques de retirada de l’arbre i neteja de la calçada.

cfarre
Resaltado



ANTONIO HERREROS 
LLEVA AL SISBRIS SUS 
CANCIONES El cantante 
y guitarrista Antonio He-
rreros ofrecerá esta noche 
(22.30 horas) en el Sisbris un 
concierto “única y exclusiva-
mente con mis canciones”, 
acompañado por el guitarris-
ta Ferran Binefa.

FIESTA DE LOS 80 EN 
BALAGUER Las fiestas de 
Balaguer han previsto para 
esta noche (23.30 horas) una 
gran fiesta de los 80, mien-
tras en la Carpa Jove estarán 
Els Catarres y Sixtus.

El Gran Teatre de la Passió de 
Cervera acoge mañana domingo 
(19.00 horas) el homenaje que la 
compañía de danza y cultura ur-
bana Brodas Bros está rindiendo, 
en el Teatre Condal de Barcelona, 
a la ‘black music’ en general y a 
James Brown en particular.

Un elenco de seis bailarines, 
seis músicos y dos cantantes im-
pregnarán de energía al público a 

base del hip hop que nació en las 
fiestas ‘Block Party’ que organiza-
ban varios DJ’s de Nueva York.

El espectáculo se adentra en 
los orígenes del funk y el soul 
de los 80 con temas de James 
Brown, pero también de Aretha 
Franklin, Kool & The Gang y mu-
chos más, con el ‘Sex Machine’ 
como canción estrella de este 
show “altamente participativo”.

Brodas Bros rinde homenaje 
a James Brown el domingo 
en la Passió de Cervera

FOTO: Block Party / Brodas Bros rinde homenaje a la ‘black music’ 

El Jazz Tardor sigue adelante es-
ta noche (22.30 horas. 12 euros) 
en el Cafè del Teatre con la for-
mación Gonzalo del Val Irish Trio 
presentando un nuevo proyecto 
a trío con dos músicos británicos 
de jazz de referencia, el saxofo-
nista Michael Buckley y el bajista 
Ronan Guilfoyle. El gran baterista 
Gonzalo del Val estará al frente.

Gonzalo del Val 
Irish Trio, en el 
Jazz Tardor del 
Cafè del Teatre

FOTO: Jazz Tardor / Gonzalo del Val es un reputado percusionista de jazz

La séptima edición del festival de 
música negra de Lleida, Ponent 
Roots, se despedirá mañana do-
mingo en el Cotton Club con una 
propuesta familiar liderada por 
The Penguins. Esta noche sabatina 
(23.30 horas) el festival se desplaza 
a la Slàvia de les Borges Blanques 
con el proyecto Steel, formado por 
el reconocido artista franco-catalán 
Raynald Colom y David Soler, don-
de el jazz se combina con el groove 
y el hip-hop.

El Cotton Club abrirá sus puer-
tas mañana domingo por la tarde 
(17.00 horas. 6 euros) para recibir 
la jornada familiar dirigida a los 
más benjamines. El espectáculo 
Reggae Per Xics correrá a cargo de 
los aclamados The Penguins que 

FOTO: Ponent Roots / The Penguins actúan mañana en el Cotton Club

The Penguins, en el lado 
familiar del Ponent Roots
El festival se despide este domingo en el Cotton Club

están cosechando excelentes críti-
cas por su nuevo trabajo discográ-
fico estrenado hace pocos meses, 
‘Ballant damunt la lluna’.

La jornada contará también con 
una acción de la compañía escéni-
ca Zum Zum Teatre con su nueva 
producción, ‘Hippos’, que reciente-

mente ha sido galardonada con el 
Premi Moritz en la FiraTàrrega. Esta 
cita se redondeará con la actuación 
y estreno de un nuevo colectivo 
de ‘selectors’ musicales, The Little 
Roots, formado por Blai y Jan, de 10 
y 8 años, respectivamente, que se 
estrenarán ‘pinchando’ vinilos.

El ciclo ‘Els concerts de la C-Tret-
ze’ de la Pobla de Segur ha pre-
visto dos nuevas citas este fin de 
semana con el pop de Nyandú 
y el jazz de Atenea & Rai, el sá-
bado (20.00 horas) y el domingo 
(19.00 h), respectivamente.

Nyandú es un trío de Osona 
formado por Ferran Orriols (voz 
y guitarra), Rubèn Pujol (bajo) y 
Roger Orriols (batería) que ha-

cen canciones, con textos en ca-
talán, que mezclan el pop con la 
música folklórica y el rock. En el 
2011 quedaron primeros en el 
concurso Sona 9 y hasta la fecha 
tienen dos discos: ‘L’origen de 
les absències’ y ‘BUM!’.

Atenea Carter & Rai Castells, 
dos experimentados músicos de 
jazz, serán los encargados de la 
sesión jazzística dominical.

Nyandú y Atenea & Rai, en 
directo este fin de semana 
en la C-Tretze de la Pobla

FOTO: La Tornada / Nyandú es un trío de la Torre d’Oristà, en Osona

‘History of Rock’, en La Llotja
El popular espectáculo musical ‘History of Rock’ regresa a La 
Llotja esta noche (21.00 horas. 45 euros) con un elenco de músicos 
liderados por las voces de Inés Verá, Thomas Vikström y Kenny 
Leckremo repasando los mejores temas de la historia del rock.

SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE DE 2018 | OCIO 51

ANDRÉS RODRÍGUEZ

Lleida

cfarre
Resaltado



SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE DE 2018 | OCIO 53

Els grups The 
Hellacopters 
i Marlango, 
arriben a ‘La 
Hora Musa’
El programa musical de La2, La 
Hora Musa, presentat per Mai-
ka Makovski, comptarà el pro-
per dimarts (22.55 hores) amb 
les actuacions de la banda de 
hard-rock sueca The Hellacop-
ters, la cantautora Vega i Mar-
lango. A més, el reportatge de 
Víctor Clares parlarà sobre el 
White Album, de The Beatles 
des dels mítics estudis Abbey 
Road. Abans, a les 22.00 hores, 
La2 emetrà el programa Ca-
chitos de hierro y cromo, que 
aquesta setmana estarà dedi-
cat a les millors parelles artís-
tiques.

CRITICA CINEMA

La història. Londres i arreu, els 
1980’s. L’ascens imparable del 
cantant i compositor Freddie 

Mercury, líder de ‘Queen’, les seves 
excentricitats i deliris, al servei d’una 
psicologia tan turmentada com au-
todestructiva.
Les formes. Els ‘biopics’ repiquen 
a ‘Gloria in Excelsis Deo’ a l’hora 
de pujar als altars els herois de la 
mitomania tot a cent. Aquest sub-
gènere ja put. La controvertida fi-
gura pública que va ser Freddie 
Mercury s’ha diluït en els aigua-
molls d’un melo-
drama desequi-
librat que ha de-
gut remoure les 
cendres del fa-
mós baríton. És 
el resultat d’un 
projecte caòtic 
que va fer saltar 
pels aires el di-
rector Brian Sin-
ger (Nova York, 
1 9 6 5 )  a b a n s 
d’acabar el fulle-
tó. Qui és el gua-
po que s’atansa a un personat-
ge polièdric com Mercury i no hi 
deixa la pell. ‘Bohemian Rhapsody’ 
podria malmetre les expectatives 
dels ‘mercurians’ rock picat, o roc 
‘and’ rotllo. Confesso que del Mer-
cury recordo aquell ‘Barcelona’ 
que va cantar amb la Caballé i la 
discordant ‘A Night at the Opera’. 
Per cert, segueixo preferint aque-
lla nit a l’òpera del Marx Brothers. 
Pel que fa a Queen, em van agafar 
més (in)adaptat que les lletres que 

supuraven. Aquest desfasament 
existencial em vacuna per destriar 
el gra de la palla (mental) que no 
deixa de ser aquest híbrid de ro-
sari de l’aurora i karaoke d’hotel 
que no evita semblant bunyol in-
versemblant. Què més? Un mo-
ment, que repasso les anotacions 
a la ‘moleskine’. Ah, si! Que l’es-
quifit Rami Malek no dóna la ta-
lla per molt que sobreactuï, que 
no se n’està poc ni molt, procu-
rant passar gat per llebre. Posats 
a pentinar la gata, la posada en es-

cena és més que 
bohèmia, brin-
dant una rapsò-
dia in ‘blue’ ap-
ta per a pares i 
mares, col·legials 
i col·legiales que 
es planten da-
vant la pantalla 
gran agafadets 
de la mà familiar. 
Altrament? Es-
coltin, ‘please, ‘A 
Night at the Ope-
ra’ i engeguin a 

dida aquest videoclip promocional 
amb ínfules tan ‘retro’ com ‘vinta-
ge’ d’anar per la tableta.
El fons. Ésser un mateix té les se-
ves servituds. Grans i petites.
La imatge. Freddie emprovant-se 
roba femenina a la botiga.
La frase. ‘Nací con cuatro incisivos 
de más’, admet l’híper dental Mer-
cury. Una mica més i ets un tigre 
de Bengala.
La recomanació. Del tot reserva-
díssim per a fans incombustibles.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Culebró d’un rockero turmentat

Bohemian 
Rhapsody

Director: 
Brian Singer. 

Intèrprets: Rami 
Malek, Gwilyn

Lee. Regne Unit, 
2018. 134’. 
JCA Alpicat,

Balaguer, Tàrrega.

Lleida, la Seu d’Urgell i 
Tremp projecten des de 
Londres ‘La Bayadère’, 
del Royal Ballet anglès
S’emetrà des del Covent Garden el 
dimarts 13 de desembre (20.15)
JCA Alpicat i el Teatre 
Principal a Lleida, Cinemes 
Guiu a la Seu d’Urgell i 
l’Espai Cultural La Lira de 
Tremp són les quatre sales 
lleidatanes entre les més 
de 40 catalanes i més de 
140 espanyoles que faran la 
projecció.

Lleida
REDACCIÓ
La projecció del clàssic rus La 
Bayadère es farà des del Covent 
Garden de Londres i s’arribarà a 
emetre a més de 50 països. La 
coreògrafa Natalia Makarova dó-
na vida a aquest ballet original 
de Marius Petipa, que comptarà 
amb les principals ballarins del 
prestigiós Ballet londinenc, en-
tre ells Marianela Núñez, Vadim 
Muntagirov i Natalia Osipova, i 
que transportarà al públic durant 

gairebé tres hores a un món de 
ballarins, deus venjatius, prince-
ses geloses i nobles guerrers; la 
composició musical de Ludwig 
Minkus estarà orquestrada per 
Jhon Lanchbery. Ambientada a 
la llegendaria Índia, La Bayadère,  

pràcticament desconeguda fins el 
1989, és una història d’amor, pas-
sió i venjança.

La propera retransmissió en 
directe del Royal Ballet serà El 
Trencanous, el 3 de desembre a 
les 20.15 hores.

FOTO: ROH, Tristram Kenton / El Royal Ballet durant una actuació

MUSICAL

Venda d’entrades a www.teatreescorxador.com i a la taquilla del teatre
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