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La Seu demana salvar una finca per a 
equipaments al costat de la Valira.

p. 17
Queixes a Fraga per traslladar la Casa 
de la Joventut del centre.
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el Boeing 757 d’Icelandair que ahir va aterrar a Alguaire i que se suma als altres cinc que ja hi ha en aquesta infraestructura.

Maite Monné

e. FArnell
❘ LLeiDa ❘ L’aeroport d’Alguaire 
encara l’ampliació de la plata-
forma d’estacionament d’aero-
naus davant l’“excés de deman-
da” de companyies aèries per 
aparcar part de la seua flota a 
Lleida arran de la crisi sanitària 
de la Covid. Ahir va aterrar a 
Alguaire un nou avió de la flota 
de la companyia Icelandair. Es 
tracta d’un Boeing 757 que se 
suma als cinc que l’aerolínia ja 
té estacionats a l’aeroport des 
de finals del 2019. 

Dijous vinent es preveu l’arri-
bada d’un altre Boeing 757 per 
almenys els propers quatre me-
sos, segons va confirmar ahir el 
director de la infraestructura, 
Antoni Serra. Va apuntar que el 
pàrquing actual acull una dot-
zena d’aeronaus, 13 a partir de 
dijous, i que “cada dia truquen 

companyies per aparcar aero-
naus”, va dir. Actualment Al-
guaire acull sis avions d’Icelan-
dair, un Jumbo de Wamos Air, 
quatre aeronaus de Norwegian i 
una de la companyia Lease-Fly 
Charter. 

“La demanda per estacionar 
aquí és constant i la previsió és 
que a l’hivern nombroses com-
panyies requeriran espai per 

Alguaire encara l’ampliació del pàrquing 
d’aeronaus davant l’elevada llista d’espera
Ahir va aterrar el sisè avió de la companyia Icelandair i un altre ho farà dijous || La demanda ha crescut 
a causa de la Covid i aquesta setmana comencen els treballs per incrementar la superfície

infraestructures aeroport

deixar els seus avions aparcats 
i fer manteniment”, va explicar 
Serra.

L’empresa Aeronpark, que 
gestiona l’estacionament pri-
vat de llarga durada per a avi-
ons a Alguaire, està tramitant 
l’ampliació de la plataforma per 
donar cabuda a tota la demanda 
actual. 

Es planteja ampliar fins a 55 

hectàrees l’extensió actual (de 
20.000 metres quadrats) i fonts 
de la firma van assegurar ahir 
que l’objectiu és tenir una capa-
citat per a unes altres 24 aero-
naus petites o una dotzena de 
gran mida. Actualment esperen 
llicències. 

“Les companyies no estan 
operant el que preveien, els 
avions estan aturats i això pot 

incrementar-se aquesta tardor, 
tot dependrà de la situació sani-
tària i cal ser cauts”, van expli-
car des d’Aeronpark. “Els ser-
veis, la ubicació, les condicions 
climàtiques i l’accés a personal 
que s’ofereix des d’Alguaire són 
difícils de trobar en qualsevol 
indret d’Europa, la qual cosa 
afavoreix la demanda”, van dir. 
Per la seua part, la Generalitat 

preveu iniciar aquesta matei-
xa setmana l’ampliació de la 
plataforma amb una extensió 
de 40.000 metres quadrats per 
a ús industrial, amb l’objectiu 
d’oferir més superfície a les em-
preses que vulguin aparcar ae-
ronaus per a manteniment. Les 
obres de totes dos ampliacions 
haurien d’estar finalitzades en 
tres mesos.

AeronAuS
Fins a 13 aeronaus estaran 
aparcades a alguaire a 
partir de dijous, quan es 
preveu l’arribada de l’últim

redAccIó
❘ LLeiDa ❘ Aquest 2020 ja s’han 
presentat davant del departa-
ment de Territori fins a tretze 
denúncies per danys fruit d’un 
atac d’ós al sector primari a les 
comarques del Sobirà, Jussà i 
Alta Ribagorça, i uns altres deu 
atacs a Aran. En tot el 2019 el 
nombre total de denúncies al 
Pirineu de Lleida i Aran per 
atacs d’ós es va elevar a 32: 
23 en ramaderia i nou al sec-
tor de l’apicultura. El Conselh 

Generau exerceix aquest any 
les competències plenes sobre 
l’ós a Aran, traspassades per la 
Generalitat. 

En aquest cas, menys de la 
meitat dels atacs han estat a bes-
tiar, mentre que sis d’aquests 
atacs al Pallars i Alta Ribagorça 
han estat en assentaments apí-
coles, amb una afectació en dis-
set ruscos. Es tracta d’assenta-
ments que no estaven protegits 
al trobar-se fora de la zona amb 
la presència permanent de l’ós. 

A Aran, l’afectació al bestiar ha 
estat gairebé mínima, ja que hi 
ha hagut un o dos atacs a cabres 
i ovelles i cap a equins i ovins, 
va apuntar el conselhèr de 

Gestió Ambiental d’Aran, Pa-
co Bruna. Va afegir que aquest 
any s’ha incrementat el nombre 
de ruscos que hi ha a Aran i que 
no estan protegits. “Els que te-
nim protegits no han patit cap 
atac”, va manifestar. Va assen-
yalar també que “cal esperar a 
la tardor perquè és quan més 
atacs es registren”.

La resta de denúncies als dos 
Pallars han estat per danys a 
una euga, una cabra i una ove-
lla ferides i quatre ovelles i dos 
cabres mortes.

Els danys denunciats per 
l’atac a l’euga han quedat de-
sestimats, hi ha quatre denún-
cies en procés administratiu i 
la resta han estat avalats com a 
atacs d’un ós.

Denuncien 23 atacs d’ós aquest any i 
menys de la meitat han estat a bestiar

medi ambient fauna

ruScoS
La majoria d’atacs són a 
ruscos d’abelles als dos 
Pallars, la Val d’aran i  
l’alta Ribagorça

Mercadona         
obre nou súper  
a Tàrrega

comerç

❘ tàRRega ❘ Mercadona va es-
trenar ahir el seu nou super-
mercat a Tàrrega en què la 
firma ha invertit 4 milions 
d’euros i ocupa una superfí-
cie de 6.400 metres quadrats 
(3.000 de pàrquing per a 207 
vehicles i 1.700 de destinats 
a la sala de venda). En aquest 
sentit, es tracta d’un un mo-
del de botiga eficient, compta 
amb una secció de plats pre-
parats i destaca l’aposta pels 
productes locals.
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Setmana cultural. Josep Benet, protagonista 
de la Isagoge de Cervera en el seu centenari.

29
Literatura. Pep Coll torna a Malpui a la seua 
nova novel·la, ‘L’any que va caure la pedra’.

35

MagDaLena aLtIsent

anna Sàez
❘ LLeIDa ❘ L’1 d’abril del 1939 Fran-
co va firmar l’últim comunicat 
de guerra: “A dia d’avui, captiu 
i desarmat l’Exèrcit Roig, han 
assolit les tropes nacionals els 
seus últims objectius militars. 
La guerra ha acabat.” Però no 
per a tothom. Per als republi-
cans que es van veure obligats 
a exiliar-se començava un nou 
malson. La Segona Guerra Mun-
dial els va tornar a mobilitzar 
contra el feixisme i molts van 
acabar deportats a camps d’ex-
termini nazi. Els que van tenir 
sort van ser alliberats el 1945, 
però tampoc llavors van poder 
girar full. Ahir es va commemo-
rar el 70 aniversari de l’operació 
Bolero-Paprika, una purga de 
comunistes orquestrada des del 
govern francès en el context de 

la guerra freda. 
El 7 de setembre del 1950, 

11 anys després que acabés la 
Guerra Civil, prop de 200 repu-
blicans serien detinguts irregu-
larment i deportats a Còrsega i 
Algèria, principalment, des d’on 
serien expulsats de França un 
any després i obligats a anar-
se’n a països del bloc soviètic.

El doctor Josep Bonifaci, de 
Llimiana, Josep Niubó (Bell-
lloc, 1907), Benet Torguet (Al-

els lleidatans de l’‘operació Bolero’
Es compleixen 70 anys de la ‘purga’ orquestrada pel govern francès contra republicans exiliats || 
Josep Pach, Sebastià Piera, Josep Niubó, Benet Torguet i Josep Bonifaci van ser deportats

efemèride memòria històrica

acte d’homenatge als lleidatans a camps nazis, entre ells Josep Pach roselló.

macelles, 1910), Sebastià Piera 
(Santa Maria de Meià, 1917) 
i Josep Pach Roselló (Lleida, 
1911) van ser alguns dels pro-
tagonistes d’aquesta descone-
guda història. 

La professora del Guindà-
vols Glòria Garcia ha resseguit 
el periple de Pach, que formava 
part del grup de renovació pe-
dagògica Batec i va ser regidor 
pel PSUC de la Paeria. Pach ja 
havia estat detingut el 1942 i 

deportat a Buchenwald. Va ser 
alliberat el 1945, com recorda 
l’Stolpersteine que es va instal-
lar l’any passat davant la que va 
ser la seua casa, el número 22 
del carrer Canonge Brugulat de 
Lleida, i va obtenir la condició 
d’asilat a França com a refugi-
at polític. Tanmateix, a les cinc 
del matí del 7 de setembre del 
1950 va ser arrestat a la seua 
casa de Perpinyà i enviat a Ajac-
cio, a Còrsega, on va estar al 

costat de Josep Niubó. L’abril 
del 1951 un funcionari del mi-
nisteri d’Interior li va anunciar 
que seria expulsat de França per 
sempre. Katovice, a Polònia, va 
ser la seua destinació fins que el 
1959 va poder tornar a la seua 
Lleida natal. 

“Sense la confiança del seu 
nebot, Ramon Pach, i la tesi doc-
toral de Jordi Guixé no hauria 
pogut arribar tan lluny”, asse-
gura aquesta historiadora.

memoriaL democràtic
acte commemoratiu amb 
familiars de represaliats, 
entre ells, del lleidatà 
sebastià Piera

naix al Palau d’anglesola           
la Fira dels Cliks del Pla

iniciatives lleure

❘ eL PaLau D’angLesoLa ❘ El pavelló 
del Palau d’Anglesola acolli-
rà els propers dies 19 i 20 de 
setembre la primera Fira dels 
Clicks del Pla d’Urgell. En 
aquest sentit, la mostra, orga-
nitzada per un grup de joves de 
la localitat aficionats a aquest 
joc, comptarà amb un total de 
quinze creadors de diorames, 
que presentaran les seues dife-
rents obres temàtiques en ma-
quetes de grans dimensions. Ai-
xí mateix, també hi participaran 

cinc botigues especialitzades del 
món del Playmobil i hi haurà un 
concurs de maquetes dirigit als 
més petits. 

Atesa la situació actual de 
pandèmia, l’aforament al recinte 
serà limitat i caldrà entrada prè-
via, que podrà comprar-se per 
1 euro a la pàgina web www.
emplauelpalau.cat. Les mas-
caretes seran obligatòries, igual 
que la distància, i els grups fa-
miliars podran ser com a màxim 
de deu persones.

toxicologia alerta del risc per a la salut  
de la solució Mineral Miraculosa (MMs)

salut alerta

redacció
❘ MaDrID ❘ L’Institut Nacional de 
Toxicologia va alertar ahir del 
risc per a la salut del producte 
Solució Mineral Miraculosa, 
que es comercialitza com a 
remei per a malalties com el 
càncer o l’hepatitis i que estan 
promocionant els grups nega-
cionistes de la Covid-19, entre 
ells l’horticultor lleidatà Josep 
Pàmies i la cooperativa Dolça 
Revolució, i que en realitat és 
un compost tòxic. 

Segons va informar el mi-
nisteri de Justícia, el Servei 
d’Informació Toxicològica de 
l’Institut Nacional de Toxico-
logia i Ciències Forenses ha de-
tectat que aquest suposat remei 
està compost al 28% per clo-
rit de sodi, nociu per a la salut 
humana. 

Entre l’abril i el juny d’aquest 
any, Toxicologia va rebre 26 
consultes telefòniques per con-
sum d’aquest producte, quan 
en tot el 2019 només se’n van 

registrar 8, la qual cosa reflec-
teix un notable increment rela-
cionat amb la pandèmia. 

En realitat, la Solució Mine-
ral Miraculosa (MMS) és un 
compost tòxic per inhalació, 
ingesta o contacte per la pell i 
mucoses al ser altament irritant 
i “de cap manera està indicat 
per al consum humà, ni per al 
tractament de cap malaltia, 
no existint cap estudi científic 
que en demostri les propietats 
curatives”.

LeS cLauS

Josep Pach Roselló
z  La professora de l’institut 
guindàvols ha resseguit la his-
tòria d’aquest mestre del PsuC 
que va haver d’exiliar-se des-
prés de la guerra, va sobreviure 
a un camp d’extermini nazi i el 
1950 va ser arrestat i deportat 
per comunista. Va morir el 1975.

Els altres lleidatans
z Josep Bonifaci (Llimiana, 1895) 
era metge del secretari general 
del Partit Comunista d’espanya, 
José Díaz, i va haver d’exiliar-se 
després de la guerra. el 1950 va 
ser detingut i deportat primer 
a Còrsega i, després, a txecos-
lovàquia. sebastià Piera (santa 
Maria de Meià, 1917) va ser un 
històric militant del PsuC que 
va morir el 2014 als 97 anys. 
Josep niubó (Bell-lloc, 1907) 
va ser deportat a Còrsega amb 
Pach. Benet torguet (alma-
celles, 1910) va ser enviat a al-
gèria en l’operació Bolero.
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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Treballeu cap a una meta. Eviteu la fric-
ció amb col·legues o amb qualsevol 

persona que pugui arruïnar-vos el dia o la repu-
tació. Esforceu-vos per millorar mentalment.

TAURE 20-IV / 20-V.
No feu de més ni accepteu fer massa. 
Continueu treballant cap al vostre ob-

jectiu fins a ser feliç amb els resultats que obtin-
gueu. No correu massa riscos.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Parleu des del cor, digueu el que penseu 
i feu tot el possible per resoldre proble-

mes pendents que afectin la vida personal. Abor-
deu assumptes familiars.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Sigueu un bon oient, un amic lleial, i 
guanyareu el respecte, la confiança i 

l’admiració d’algú que serà beneficiós per a vos-
altres quan necessiteu ajuda o tranquil·litat.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
L’encant i la diplomàcia seran necessaris 
per poder eludir una escena emocional. 

No entreu en un debat amb algú impredictible. 
Mantingueu la pau.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Expandiu interessos, adquiriu noves 
habilitats i mantingueu-vos al dia amb 

la tecnologia. Poder usar el que està disponible 
us prepararà per tirar endavant.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Comenceu una nova dieta o rutina de 
salut que us ajudi a desenvolupar força 

i us animi a veure-us i sentir-vos millor. Passar 
temps amb algú que estimeu us ajudarà.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Les persones i les activitats informatives 
i que desperten la vostra imaginació 

atrauran l’atenció. Assistiu a conferències i classes 
en línia per avançar.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Algú us farà un efecte equivocat o us 
portarà a creure una cosa que no és 

veritat. Abans d’involucrar-vos en els plans d’una 
altra persona, investigueu.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Feu que casa vostra sigui acollidora, 
còmoda i convenient per a vosaltres i 

els éssers estimats. Els canvis encoratjaran les 
persones amb qui viviu a col·laborar.

AQUARI 20-I / 18-II.
Agafeu-vos un temps per rejovenir i 
mimar-vos. El descans serà l’estímul que 

necessiteu per afrontar algunes de les recerques 
que teniu a la llista de tasques.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Aneu amb compte amb la informació 
que compartiu en línia o per telèfon. 

Mantingueu la informació personal en secret, així 
com els vostres plans. Escolteu els altres.

Rihanna té un accident amb una moto 
elèctrica que li deixa blaus a la cara
La cantant Rihanna ha tingut un accident amb una moto 
elèctrica que li ha deixat blaus a la cara. El seu represen-
tant ha hagut de sortir a donar explicacions per desmentir 
que es tracti d’un nou episodi de maltractament.

EFE

bISbAT D’urgELL

L’arquebisbe Vives rep les cartes 
credencials de diferents ambaixadors
L’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric 
Vives, va rebre ahir les cartes credencials d’ambaixadors 
de països com Sud-àfrica, Costa Rica, la Xina, el Japó i 
Itàlia, entre d’altres.

El programa ‘Carretera i Manta’ de 
ràdioSeu compleix 25 anys en antena
La sala d’actes de l’ajuntament de la Seu d’Urgell va acollir 
ahir la retransmissió del programa de RàdioSeu presen-
tat per Ignasi Cervera, amb Pep Graell en la producció, 
Carretera i Manta, en el seu 25 aniversari en antena.

AjuNTAMENT DE LA SEu D’urgELL

Espectacles infantils a les festes de                   
Tremp i Solsona dóna el tret de sortida
Els més petits de Tremp es van 
divertir ahir amb l’espectacle 
Titiritriki de la companyia llei-
datana Zum Zum Teatre en el 
que va ser el seu penúltim dia 
de festes. Avui acabaran les 
celebracions amb més actes fa-
miliars, música en directe i un 
castell de focs artificials a les 
23.00 hores. Unes acaben i d’al-

tres comencen. És el cas de Sol-
sona, que ahir va donar el tret 
de sortida a la seua festa major 
amb la tradicional trabucada, 
que aquest any va anar a càrrec 
d’Eduald Auguets. Al davant, 
tres dies amb nombrosos actes 
com l’espectacle de circ infantil 
a la plaça U d’Octubre avui a les 
19.00 hores o els concerts a par-

tir de les 21.30 hores a la plaça 
del Camp de The Aguateques i 
La Zarigüella. D’altra banda, a 
Bellpuig ja escalfen motors per 
a les celebracions previstes de 
demà a diumenge. L’ajuntament 
va posar ahir a a la venda les 
entrades per als esdeveniments 
amb aforament limitat. Binèfar 
ha suspès les festes.

AjuNTAMENT DE SoLSoNA

espectacle ‘Titiritriki’ de la companyia de teatre lleidatana Zum Zum Teatre a les festes de Tremp, ahir.

Amb la trabucada va començar ahir la festa major de Solsona.
AjuNTAMENT DE TrEMP
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Mercat virtual 
de FiraTàrrega 
amb 835 
professionals
Amb 212 projectes 
artístics i de gestió

arts escèniques certamen

redacció
❘ Tàrrega ❘ Sense teatre als car-
rers per culpa del coronavi-
rus, FiraTàrrega 2020 tindrà 
almenys un mercat amb com-
panyies i programadors, això 
sí, en format digital. La Llotja 
online del certamen compta-
rà demà i dijous amb almenys 
835 professionals inscrits –cor-
responents a 493 entitats de 
més de 17 països–, que podran 
conèixer de prop 212 projec-
tes artístics i participar en una 
quinzena d’activitats virtuals. 
El responsable de l’àrea de pro-
fessionals de FiraTàrrega, Mike 
Ribalta, va definir ahir la Llotja 
online com una “programa pi-

lot digital” i va avançar que ha 
arribat per quedar-se i créixer 
amb “tres objectius: visibilit-
zar, connectar i aprendre” a 
partir d’una comunitat pro-
fessional. En futures edicions 
està previst que aquesta Llotja 
virtual convisqui amb la física.
L’alcaldessa de la capital de 
l’Urgell, Alba Pijuan, va reco-

nèixer que la cancel·lació de 
la Fira tindrà un impacte ne-
gatiu a la ciutat, especialment 
pel que fa a la restauració, que 
“des de l’ajuntament hem in-
tentat minimitzar”, entre altres 
mesures amb un programa cul-
tural de dijous a diumenge amb 
aforaments limitats i protocols 
sanitaris.

MarTí berenguer

Una edició anterior de la Llotja professional de FiraTàrrega.

La Setmana del Llibre en 
Català, amb presentacions 
de novetats a Lleida

llibres activitats

❘ LLeiDa ❘ La 38 edició de la Set-
mana del Llibre en Català, que 
arrancarà demà i es desenvolu-
parà al Moll de la Fusta de Bar-
celona fins diumenge, comptarà 
com a novetat amb presentaci-
ons de novetats també a Lleida 
que, en aquest cas, començaran 
ja avui dimarts. Així, organitzat 
per les llibreries Caselles i El 
Genet Blau i les editorials Pagès 
Editors i Fonoll, la plaça Sant 
Francesc, en ple Eix Comerci-
al, es convertirà en un escenari 
literari on, a partir de les 19.00 
hores, l’escriptora lleidatana 
Marta Alòs presentarà el seu 
últim llibre, la novel·la negra 
L’origen del pecat, i el psicòleg, 
enginyer i articulista Constan-
tino Montañés farà el mateix 
amb Historia de Nu. Demà a 
la mateixa hora serà el torn de 

Montse Sanjuan (Dues dones) 
i Teresa Ibars (Atles de l’oblit). 
Dijous, la citació literària es 
traslladarà al Cafè del Teatre 
amb la presència de la periodis-
ta de SEGRE Anna Sàez (Batre 
records) i David Marín (Apple-

town). Les activitats tindran 
control d’accés i d’aforament per 
ordre d’arribada i cada assistent 
haurà de facilitar a l’entrada les 
seues dades personals i un telè-
fon de contacte.

TreS jornadeS
Les cites literàries tindran 
lloc avui i demà a la plaça 
Sant Francesc i dijous al 
Cafè del Teatre

L’escriptor pallarès Pep coll, ahir amb la seua nova novel·la, ‘L’any que va caure la roca’.

MagDaLena aLTiSenT

j.b.
❘ LLeiDa ❘ Un poble de muntanya 
desapareix de la nit al dia el 
1975 sepultat sota l’allau d’unes 
roques immenses. Només se 
salven set joves hereus que se 
n’havien anat a la discoteca. El 
poble és el vell Malpui, el sin-
gular territori literari creat fa 
més de trenta anys per Pep Coll 
amb una semblança gairebé fo-
togràfica amb la seua Pessonada 
natal, al Pallars Jussà. Aquest 
Macondo tan particular que va 
nàixer el 1988 a El secret de la 
moixernera i que també va ser 
protagonista a El salvatge dels 
Pirineus (2005) és l’escenari 
ara de L’any que va caure la 
roca (Proa), la nova novel·la de 

l’escriptor pallarès. “Uns joves 
que estaven enfrontats als seus 
pares davant de la perspecti-
va de quedar-se al poble a les 
seues petites finques, es veuen 
després de la tragèdia obligats 
a prendre una decisió: aban-
donar-ho tot o tirar endavant 
tots junts, creant una empresa 
cooperativa i carregats de no-
ves il·lusions de cara al futur”, 
explica l’autor sobre una trama 
que no és casual que situï en el 

Pep Coll torna a Malpui
L’escriptor traça a ‘L’any que va caure la roca’ una metàfora de la Transició des 
del món rural || La despoblació de la muntanya als anys 60 i 70

novel·la novetat

1975. De fet, “la novel·la és una 
metàfora de la Transició vista 
des de l’òptica del món rural, 
amb un últim capítol en el qual 
l’escriptor evoca què ha quedat 
quatre dècades després d’aque-
lles il·lusions del sindicat Unió 
de Pagesos, de les tractorades, 
d’aquell ambient de canvi en el 
qual l’agricultura ancestral esta-
va desapareixent i s’accentuava 
la despoblació dels pobles de 
muntanya”, afegeix. “Va ser un 

moment de la història del país 
en què van caure moltes coses, 
va caure una roca i es va em-
portar moltes coses”, va afirmar 
Pep Coll, que irònicament va 
recordar que “a Franco el van 
enterrar en una gran penya”. 
L’autor sentencia que “cada ge-
neració hauria de poder fer la 
seua revolució i construir el seu 
propi poble”.

L’any que va caure la roca 
havia d’haver sortit al mercat 

cap al mes de maig, però “la 
pandèmia va trastocar tots els 
plans, els llibreters encara te-
nien guardats els llibres de Sant 
Jordi, per la qual cosa vam de-
cidir ajornar la publicació fins 
ara”. Optimista davant del futur 
més immediat, Pep Coll reco-
neix que “la situació ha estat 
una patacada per a músics i ac-
tors; almenys, la literatura la 
reps de manera individual i pots 
arribar al lector més fàcilment”.

ajornamenT
La nova novel·la de Pep Coll 
havia de sortir al maig però 
la pandèmia va ajornar fins 
ara la publicació

el nou film de 
Trueba clausurarà 
Sant Sebastià

festival

❘ SanT SebaSTià ❘ El olvido que 
seremos, una producció co-
lombiana dirigida per Fer-
nando Trueba, clausurarà fo-
ra de concurs la secció oficial 
del 68 Festival Internacional 
de Cine de Sant Sebastià, que 
se celebrarà del 18 al 26 de 
setembre. 

Protagonitzada per Javier 
Cámara, la cinta havia es-
tat seleccionada per al Fes-
tival de Canes, suspès per la 
pandèmia. El film narra la 
història d’Héctor Abad Gó-
mez, un metge i activista a 
favor dels drets humans al 
Medellín dels anys setanta.

el grup Focus 
preveu un curs 
amb 25 estrenes

teatre

❘ barCeLona ❘ Els teatres i pro-
duccions del Grup Focus es 
reactivaran aquest mes des-
prés de mig any d’aturada 
per la pandèmia en un nou 
curs amb 45 espectacles (25 
estrenes), entre els quals di-
verses obres que van quedar 
interrompudes durant el tan-
cament de les sales. Així, es 
reposarà a La Villarroel La 
cabra, o qui és Sílvia; i arri-
baran al Condal l’adaptació 
d’Asesinato en el Oriente 
Express i, al Romea: El pa-
raíso perdido, Pedro Páramo 
i 53 diumenges, de Cesc Gay.
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