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El sisè festival de La Pedra 
Parla rep 350 persones 
El monestir de Vallbona de les Monges va acollir tres .concerts en 
dos dies li Es va cantar opera per pnmer cop en el certamen 

Desenes de veïns van seguir el funeral des del carrer. 

Mequinensa diu adeu a la seua 
històrica alcaldessa Magda Godia 
I MEQUINENSA I Mequinensa va 
brindar ahir el seu últim a deu 
a l'alcaldessa de Mequinensa 
Magda Godia, que va morir 
divendres als 68 anys. Du
rant la seua carrera com a al
caldessa socialista va defen
sar l'ús del català a la Franja 

CULTURA BALANÇ 

i va posar de relleu la impor
tància i el llegat de l'escriptor 
Jesús Moncada i la mineria al 
municipi. El sepeli va tenir 
lloc a l'església de Nostra Se
nyora de l'Assumpció i hi va 
assistir el president d'Aragó, 
Javier Lamban. 

L'església (a la foto) i el claustre del monestir van ser els escenaris escollits. 

El Castell de Gardeny va ser visitat per 1.783 persones al juliol. 

El Castell de Gardeny registra 
un rècord de visitants al juliol 
I LLEIDA I El Castell de Gardeny 
va tenir al juliol1.783 visi
tants, una xifra rècord que 
suposa unincrementdel74% 
en comparació amb l'assolida 
el2019, abans de la pandè
mia. En total, des que el 8 de 

La senyora 

juny es va inaugurar la tem
porada d'estiu, 2.600 per
sones han passat per aquest 
lloc. Jordina Freixanet, l'al
caldessa accidental, va indi
car que vol que es conver
teixi en un referent turístic. 

I VALLBONA DE LES MONGES I El festi
val La Pedra Parla al monestir 
de Vallbona de les Monges va 
rebre unes 350 persones en els 
tres concerts programats entre 
dissabte i diumenge al claustre 
i l'església del cenobi cistercenc 
femení. D'aquestes, unes 40 
van adquirir l'abonament per 
a tot el cicle. 

El festival es va acabar ahir 
al migdia amb la primera òpe
ra que programa aquest cicle 
de música, que aquest cap de 
setmana va celebrar la sisena 
edició. Va ser Dido i Enees, de 
Henry Purcell que va fer les 
delícies dels 150 assistents. 

L'actuació, dirigida per Da
ni Espasa, va anar a càrrec 
del Cor de Teatre i l'orquestra 
barroca Vespres d'Arnadí i va 
comptar amb les mezzosopra
nos Mireia Pintó i Glòria Gar-

Pepita Roselló Ramos 
Vídua de Ramon Batalla Tudela 
Ha mort cristianament el dia 7 d'agost del 2021 als 96 anys. 
(A.C.S.) 

Els seus fills, Maria del Carme i Ramon; fills polítics, Lluís, Maria Assumpció (t) 
i Pilar; nets, David, Laura, Natalia i Marc-Xavier; besnets, Garla, Jan, Natalia, 
Néstor i Laia i família tota assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida 
pèrdua i els preguen una oració per l'etern descans de la seva ànima. 

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dilluns dia 9, a les 11 .00 hores del matí, a 
l'església parroquial de Sant Ignasi de Loiola. 
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cés; els tenors Salvador Parron 
i Eduard Mas; les sopranos Laia 
Frigolé i Alba Bosch; el con
tratenor Jordi Domènech, i la 
narradora Martina Majó. 

L'organització va fer una va
loració positiva d'aquesta edi
ció del festival La Pedra Parla 
que es va recuperar després de 
suspendre-la l'any passat. Totes 
les localitats estaven esgotades 
des de feia dies. Com a mesura 
de prevenció, l'aforament es va 
reduir a un 70%. 

Dissabte passat es van oferir 

ABONAMENTS 

Unes quaranta persones 
van adquirir l'abonament 
per assistir als tres 
concerts programats 
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Mor el pintor i 
periodista Juan 
Adriansens 
1 MADRID I L'escriptor, periodista 
i pintor Juan Adriansens va 
morir ahir a ls 85 anys. Es va 
fer popular per les intervenci
ons com a tertulià i comenta
rista en nombrosos programes 
de televisió i de ràdio. La seua 
mort la va anunciar }a perio
dista Julia Otero, que tenia 
Adriansens com a col·labora
dor. Va ser el primer artista 
espanyol viu a qui l'Acadèmia 
Espanyola de Belles Arts de 
Roma va dedicar una mostra 
monogràfica, el1987. 

dos concerts. L'inaugural va 
anar a càrrec del Quartet Tei
xidor, que estava acompanyat 
del clarinetista Josep Fuster, 
interpretant peces de Xostakó
vitx i Mozart, i a la nit va ser 
el torn de Lina Tur B0net (violí 
barroc) i Dani Espasa (clavi
cèmbal) amb Sonates del ro
sari d'lgnaz Biber. 

El festival La Pedra Parla 
porta una vegada a l'any la 
música dels millors composi
tors i intèrprets fins a aquest 
monestir on la música com
parteix protagonisme amb el 
silenci de la comunitat reli
giosa femenina que l 'habita. 
Amb 800 anys de presència 
monàstica ininterrompuda, el 
monestir de Vallbona, fundat 
al segle XII, és el tresor més 
desconegutisorprenentdela 
Ruta del Císter. 

LITERATURA 

Joan Graell guanya 
el concurs de relats 
de la Vall Fosca 
I LA TORRE DE CAPDELLA I L'obra de 
Joan Graell Migdia assolellat 
és la guanyadora del Concurs 
de Microrelats de la Vall Fos
ca, que es va fer públic ahir. El 
jurat, compost pels escriptors 
i filòlegs Ferran Rella, Ramon 
Sistac i Meritxell Nus, van se
leccionar l'obra de Joan Gra
ell, que narra la dualitat que 
viu una sacerdot entre el fet 
permès i el desig. El guanya
dor es va emportar, a banda 
d'un trofeu, un xec valorat en 
600 euros. 
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