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DISSABTE 16
CERVERA

✘2n Gran Dictat.
Lloc: Sala d’actes de l’institut
Antoni Torroja.

Hora: 10 del matí.
✘Visita guiada a la Universitat
(11 del matí) i a l’església de
Santa Maria (2/4 d’1 del
migdia).
✘La Passió.
Lloc: Gran Teatre de la Passió.
Hora: 4 de la tarda.
✘Obra literària de Josep Maria
Madern.

Lloc: Cafeteria Campanar.
Hora: 7 de la tarda.
✘Concert de Camera Musicae.
Lloc: Auditori Municipal.
Hora: 8 del vespre.
GUISSONA

✘II Festa del Margenet.
Lloc: Plaça Bisbe Benlloch.
Hora: Tarda.

DIUMENGE 17
CERVERA

✘Ball amb Jordi Soler.
Lloc: Sala de ball del Casal.
Hora: 2/4 de 7 de la tarda.
✘Teatre. Marits i mullers.
Lloc: Gran Teatre de la Passió.
Hora: 7 de la tarda.
SANAÜJA

✘Cursa Alta Segarra.
Hora: 8 del matí.
SANT GUIM DE FREIXENET

✘Caminada de la Marinada: Iti-
nerari a peu, esportiu i turístic,
pels pobles del municipi que
presenta dues distàncies a es-
collir de 12 i 33 quilòmetres.

Lloc: Estació de Tren de Sant
Guim.

Hora: 7 del matí.

Urgell

DIVENDRES 15
TÀRREGA

✘Teatre. A la burgesa amb la
cia. Think Big.
Lloc: Teatre Ateneu.
Hora: 9 de la nit.

DISSABTE 16
AGRAMUNT

✘Concert amb Ensemble Alcina.
Lloc: Església de Santa Maria.
Hora: 9 de la nit.
ANGLESOLA

✘Tres Tombs. Fira de Cavalls
Creuats i Equipaments, Casso-
les, Mercat Art-Alimentari, cros
hípic, màgia i concert amb La
Terrasseta de Preixens.

Hora: Tot el dia.
TÀRREGA

✘Ruta Pedroliana.
Lloc: Plaça dels Àlbers.
Hora: 11 del matí.
✘Concert d’Itaca Band i The Tar-
garians.

Lloc: Espai MerCAT.
Hora: 11 de la nit.
TORNABOUS

✘Homenatge a Salvador Seguí.
Elaboració d’un mural, xerrada,
placa commemorativa, dinar
popular, taula rodona i concert.

Hora: Tot el dia.

DIUMENGE 17
ANGLESOLA

✘Tres Tombs. Fira Hípica, Mer-
cat Art-Alimentari, missa, Tres
Tombs i dinar.

Hora: Matí.
TÀRREGA

✘Conte El Nan Pio i l’Aplec de
Sant Eloi, presentació.

Hora: 12 del migdia.
Lloc: Parc de Sant Eloi.
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Fil i Didal abaixen el teló

Èxit de l’Escola de
Dansa a Burgos
GUISSONA
L’escola de dansa Montse
Esteve va aconseguir ex-
cel·lents resultats en la par-
ticipació del passat cap de
setmana al Concurs Nacio-
nal Orbe de dansa de Bur-
gos. Els sis grups que hi pre-
sentava van ser guardonats.
El concurs es va celebrar a
l’Auditorio Forum Evolu-
ción de la capital burgalesa.

Els premis que va aconse-
guir l’escola van ser: primer
premi Orbe pel grup de 3r
ESO en dansa contemporà-
nia en categoria júnior; Ter-
cer premi Orbe pel grup de
1r d’ESO en dansa contem-
porània en categoria júnior;
Bronze pel duo de dansa
contemporània de l’escola

en categoria absoluta; Or pel
grup de batxillerat en cate-
goria de sènior; Plata pel
grup de 4t d’ESO en catego-
ria de sènior; i finalment pla-
ta pel grup de 2n d’ESO en
categoria júnior.

Fins a 250.000 euros
per la piscina coberta
TÀRREGA
El ple de l’ajuntament de
Tàrrega va sotmetre dijous
a votació, després del tan-
cament d’aquesta revista,
l’informe d’auditoria de la
piscina coberta, que indica
que requereix una inversió
de 235.000 euros, als quals
en cal sumar 15.000 més del
pla de seguretat. Es tracta
d’actuacions a la bomba de
calor deshumectadora i en
els aparells d’aire climatit-

zat, que segons el regidor
d’esports, Silveri Caro,
s’han espatllat per falta de
manteniment. El consisto-
ri aprovarà el repartiment
de responsabilitats per a la
reparació de l’equipament,
dels quals la concessionària
haurà d’aportar 105.000 eu-
ros.

A concurs la direcció
del Festival de Pasqua
CERVERA
L’alcalde de Cervera, Ra-
mon Royes, va anunciar
ahir que la direcció i gerèn-
cia de la setena edició del
Festival de Pasqua, el 2017,
s’adjudicaran a través d’un

concurs públic. Acom-
panyat pel director dels ser-
veis territorials de Cultura
de la Generalitat a Lleida,
Josep Borrell, va aprofitar
l’acte per criticar l’anterior
responsable del festival mu-
sical, Xavier Puig, que va
anunciar la dimissió pocs
dies abans de la celebració
de la sisena edició del cer-
tamen, el mes passat. El re-
gidor de Cultura de Cerve-
ra, Jaume Rosich, va re-
conèixer que les friccions
van començar quan es van
retallar 1.000 euros del
pressupost. Tot i així, Xavier
Puig va manifestar que les
retallades van ser més i que
el regidor volia imposar el
disseny del festival i també
nomenar un nou responsa-
ble de la comunicació del
muntatge.

OPINIÓ

Tot passejant pel carrer del
Carme, davant de la llibreria
Sauret em trobo l’amic i tam-
bé company en tasques de
voluntariat de Creu Roja a
Tàrrega, Josep Maria Virgili
i Sambola. Em confirma la
notícia que el grup de pallas-
sos targarí Fil i Didal ha do-
nat definitivament per aca-
bades les activitats artísti-
ques. Es tanca una llarga tra-
jectòria de 35 anys de viatjar
pels carrers i places del país
i més enllà, fent gaudir amb
els seus gags als petits, joves
i també la gent gran. Uns di-
es després mantinguérem
una amigable i interessant
xerrada al seu domicili.

Ens explica que “el grup
s’estrenà en les Festes del
Barri de Fàtima el dia 8
d’agost de 1981, amb el com-
pany Xavier Bergadà i un
servidor Josep M. Virgili,
amb la intenció de fer passar
una estona d’agradable als
veïns de la barriada rebent
molts aplaudiments. Acaba-
da l’actuació ens proposaren
actuar a la festa major de la
veïna Vilagrassa i després
d’aquesta a la de Barbens.
Així, el boca-orella ens va
anar consolidant com a grup
de pallassos portant-nos a fer

actuacions per tot Catalunya,
Aragó, País Valencià, Caste-
lla, Lleó, Madrid, França...
També aleshores formaren
part del grup per suplir bai-
xes Bepo Sanmartí, Xavier
Marcet i Jordi Miñarro”.

En el capítol d’anècdo-
tes,Virgili comenta que “en
una de les actuacions a
l’avinguda Gaudí de Barce-
lona,s’apropà un senyor i di-

gué que havíem d’aturar la
representació per la visita
d’una autoritat. Sorpresos,
vàrem obeir. Va aparèixer
Pasqual Maragall, l’alcalde
de Barcelona, acompanyat
d’un grup de autoritats pu-
jant a l’escenari i fent un par-
lament al públic. Mentres-
tant un dels components de
Fil i Didal situat al costat de
l’alcalde de la ciutat, en veu
baixa, li va dir si trobaria cor-

recte quan es feia el ple que
hi entréssim els pallassos
fent-los parar per explicar
uns acudits. No va contestar.
L’endemà van trucar de la re-
gidoria de Cultura de l’ajun-
tament de Barcelona i ens
varen contractar durant un
any cada cap de setmana”.

Fil i Didal va donar suport
al sector teatral targarí per
poder fer realitat les sortides
en les diverses campanyes
projectades. L’octubre de
1995 reberen de mans del vi-
cepresident del Govern Es-
panyol, Narcís Serra, el “Pre-
mi a la Solidaritat”. I a nivell
ciutadà fou guardonat en la
gala dels Premis Culturàlia
2003 del Centre Cultural de
Tàrrega per la seva Acció Ar-
tística i Humanitària.

El grup de pallassos de
Tàrrega, Fil i Didal, ha abai-
xat definitivament el teló. Al
seu pas ha sembrat moltes ri-
alles, il·lusions i quantitat
d’íntimes emocions. Ara, el
darrer projecte del grup és
la publicació d’un llibre es-
pecial relacionat amb el món
dels pallassos. Aplegarà més
d’un centenar de gags reco-
llits d’aquí i d’allà, el qual es-
tà previst que surti a la llum
a principis del 2017.

JOSEP CASTELLÀ GENÉ
TÀRREGA

activitats

del 15 al 21

Un dels grups de
dansa de Guissona.

EDME

Van fer la
primera actuació
al barri de Fàtima

l’any 1981
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