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Ricardo Darín i Luppi,  
de rodatge a l’Alt Urgell
Després d’uns dies a Andorra, són a Montferrer i a la Seu d’Urgell

cine pel·lícules

Un moment del rodatge a la serradora de Montferrer, amb Federico Luppi al fons.

RàDio LA seU

❘ LLeiDA ❘ El municipi de Mont-
ferrer i Castellbò acull aquesta 
setmana el rodatge de la cinta 
Nieve negra, protagonitzada 
pels argentins Ricardo Darín, 
Federico Luppi i Leonardo Sba-
raglia, entre d’altres, així com 
l’actriu catalana Laia Costa. 
Per aquest motiu la coproduc-
ció hispanoargentina dirigida 
per Martín Hodara ha comptat 
aquests dies amb la participa-
ció de “quatre o cinc figurants 
de l’Alt Urgell”, a més dels pro-
tagonistes, segons va dir a SE-

GRE l’alcalde de Montferrer 
i Castellbò, Albert Marquet, 
que va explicar que durant 
la setmana amb prou feines 
s’ha vist els actors voltant pel 
municipi, que han pernoctat 
a la Seu d’Urgell, encara que 
pel que sembla Darín ja hau-
ria abandonat l’Alt Urgell per 
traslladar-se a l’Argentina. La 
major part del rodatge, la di-
recció d’art del qual va a càrrec 
de Josep Rosell, de Tremp, ha 
tingut lloc a la serradora, mal-
grat que també s’han gravat 

escenes prop de l’ajuntament 
i avui s’ha previst que es tras-
lladin a l’aeroport de la Seu. La 
previsió és que la setmana que 
ve es traslladin a l’Argentina. 
Prèviament, durant la segona 
quinzena de març, van estar 
també a Andorra.

Ambientada a la Patagònia, 
en aquesta pel·lícula Darín in-
terpreta un home que viu aï-
llat en un poble després de ser 
acusat de matar el seu germà. 
Allà rebrà la visita del seu altre 
germà (Sbaraglia).

estradé 
presenta la 
seua novel·la  
a la Caselles
La premiada ‘L’assassí 
que llegia Vidal Vidal’

literatura novetats

L’escriptor Vidal Vidal, l’autor Miquel Àngel Estradé i Carme Vidal, ahir a la presentació a l’IEI.

❘ LLeiDA ❘ La llibreria Caselles de 
Lleida va acollir ahir la presen-
tació de la novel·la L’assassí que 
llegia Vidal Vidal (3i4), amb la 
qual el jurista, exalcalde de les 
Borges i exdiputat Miquel Àngel 
Estradé va guanyar l’última edi-
ció del Premi Andròmina dels 
Premis Octubre de València. A 
més de l’autor, l’acte va comptar 
amb la presència de l’escriptor i 
col·laborador de SEGRE Vidal 
Vidal, un dels “protagonistes 
indirectes” de la història, i va 
ser conduït per Carme Vidal.

Es tracta d’una novel·la negra 
ambientada a Lleida i rodalies, 
“però amb molt d’humor i una 
mirada irònica a la proliferació 
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d’aquest gènere”, va explicar el 
mateix autor després de gua-
nyar el premi. És protagonitza-
da per un assassí en sèrie, una 
de les particularitats del qual 
és que després dels assassinats, 

segons una periodista d’un di-
ari local de Lleida, escriu cites 
dels llibres de Vidal Vidal. Això 
dóna peu al fet que es generi 
una controvèrsia entre els llei-
datans de la novel·la sobre si les 

obres de l’escriptor influeixen o 
no en l’homicida a l’hora de co-
metre els seus crims. Una altra 
de les curioses particularitats 
del protagonista és que mata 
per avorriment.

Campi Qui Pugui 
inicia la seua  
gira internacional 
a Bèlgica

teatre

❘ LLeiDA ❘ Després de l’estrena 
de Manneken’s Piss a Fira-
Tàrrega el setembre passat, la 
companyia lleidatana Campi 
Qui Pugui inicia una gira in-
ternacional que començarà 
aquest cap de setmana a la 
ciutat belga de Ieper. Allà, 
a la fira de teatre de carrer 
De GevleugeldeStad Ieper la 
formació presentarà l’espec-
tacle davant de centenars de 
programadors tant de Bèlgi-
ca com de la resta d’Europa 
que anualment acudeixen 
al certamen. Posteriorment 
podrà veure’s en països com 
França, Portugal, Alemanya, 
Holanda, Israel i Àustria. La 
peça també forma part de la 
programació de la Fira de Ti-
telles de Lleida, que se cele-
brarà del 29 d’abril a l’1 de 
maig vinents.

Exposició de la revista ‘Charlie Hebdo’ a la UdL

❘ LLeiDA ❘ El vestíbul de l’edifici del Rectorat de la UdL acull 
fins al 30 d’abril l’exposició Charlie Hebdo, dedicada a 
aquest setmanari satíric que el 7 de gener del 2015 va re-
bre un atemptat en el qual van morir dotze persones i onze 
van resultar ferides. La mostra conté els números de l’últim 
any de la revista i pretén, a més d’homenatjar la publicació, 
mostrar valors com la llibertat d’expressió o la laïcitat en la 
vida social. Organitza la mostra –cedida per l’Escola Oficial 
d’Idiomes– el Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció 
Universitària de la UdL, en col·laboració amb l’Institut de 
Llengües.

Moció del Parlament per modificar el Conca

❘ BARCeLonA ❘ El Parlament va aprovar ahir una moció del PSC 
que insta el govern a presentar una modificació de la llei 
6/2008 del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (Conca) 
abans de finals del 2016. La moció també demana “noves 
fórmules de tractament fiscal i vies de finançament pròpies 
per a la cultura” i presentar, abans del 2017, una planificació 
de l’ensenyament artístic i cultural que tingui en compte les 
necessitats formatives del sector i el seu prestigi social. D’al-
tra banda, el Conca ha proposat a la Filmoteca de Catalunya 
ampliar l’oferta educativa i disposar d’un estudi de públics 
en l’Avaluació Estratègica feta per l’entitat.

Europa vol equiparar l’IVA dels llibres electrònics

❘ BRUsseL·Les ❘ La Comissió Europea presentarà a finals d’aquest 
any una proposta per equiparar el tipus de l’IVA aplicable 
a llibres electrònics (eBooks) i premsa on-line al que s’uti-
litza per gravar les transaccions de llibres i diaris en paper, 
segons va avançar ahir el comissari d’Assumptes Econòmics 
i Financers, Pierre Moscovici.
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