
El grup lleidatà femení de dansa 
urbana Flow Up, coreografiat per 
Xavi Blanco, de l’escola de dansa 
Dancescape! participa avui a les 
22.00 h a la gala del programa 
Got Talent de Telecinco. Es tracta 
de les concursants més joves que 
han passat pel programa on han 
de demostrar les seves habilitats 
de talent davant del jurat, format 
per Edurne, Jorge Javier Vázquez, 
Eva Hache i Risto Mejide. El grup 
femení, format per nou lleidata-
nes d’entre 14 i 16 anys ha estat 
campió d’Espanya de dansa urba-
na en diferents ocasions en cate-
goría junior i infantil. 

Els concursants han de mos-
trar les seves habilitats de talent 
davant el jurat i el públic. Si l’ac-

tuació no agrada a algun jurat o 
volen que acabi, cada membre 
del jurat té un polsador vermell 
que pot accionar. Si tots els jutges 
accionen el polsador, l’actuació 
acaba en aquell moment. Al final 
de cada actuació, el jurat opina i 
delibera la seva decisió, és a dir, 
si diuen que sí, vol dir que volen 

que torni a la següent gal·la, en 
canvi, si diuen que no, vol dir que 
no volen que torni a la següent 
gal·la. Hi ha 2 fases: la primera és 
un càsting de selecció i la segona 
és el concurs en si, distribuït en 5 
semifinals i una final. El guanya-
dor del concurs s’emporta com a 
premi 150.000 euros. 

La dansa urbana 
de ‘Flow Up’, al 
‘Got Talent’ de 
Telecinco
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Celebració, a la 
demarcació de Lleida, del 
Dia Mundial de la Ràdio 
El 13 de febrer s’emetran 12 hores de 
ràdio, per segon any, a plaça Sant Joan
Lleida
REDACCIÓ
El Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya (CPC) a Lleida celebra per 
segon any consecutiu el Dia Mun-
dial de la Ràdio a Lleida amb 12 
hores de ràdio en directe. Tretze 
emissores de la demarcació, 4 
més que l’any passat, –RNE, Cata-
lunya Ràdio, Cadena COPE, Cade-
na SER, Onda Cero, UA1, Emun, 
Alpicat Ràdio, Ràdio Balaguer, 
Ràdio Rosselló, Ràdio Les Borges, 
Ràdio Tàrrega i Ràdio Seu– eme-
tran en directe part de la seva 
programació des d’una carpa ha-
bilitada com a estudi mòbil a la 
Plaça Sant Joan. La demarcació, 
amb la col·laboració de 13 emis-
sores de ràdio lleidatanes, eme-
trà el dia 13 de febrer 12 hores de 
ràdio en directe des de la Plaça de 
Sant Joan de Lleida.

Des de les 8 del matí fins a les 
20 hores del vespre, cada emisso-
ra disposarà d’una franja horària 
per emetre el seu directe o pro-
grama en diferit. L’escaleta de la 
jornada finalitzarà amb un con-
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cert del grup Kalikenyos: ska, rock 
i mestissatge per finalitzar aques-
ta jornada festiva dedicada a la 
ràdio. Durant la roda de premsa 
de presentació d’aquesta diada 
promoguda per UNESCO, el pre-
sident del Col·legi de Periodistes 
a Lleida, Rafa Gimena, ha decla-
rat que “aquesta jornada es fa al 
carrer per atansar el mitjà de la 
ràdio a la gent”. D’altra banda, el 

director de Ràdio Nacional d’Es-
panya a Lleida i membre de la 
Junta CPC, Jesús Riverola, ha des-
tacat que el Dia Mundial de la Rà-
dio a Lleida també comptarà amb 
la participació de les noves for-
nades de periodistes, ja que els 
alumnes de quart del Grau de Co-
municació i Periodisme Audiovi-
suals de la UdL participaran amb 
un programa en directe.

CRITICA CINEMA

La història. Manchester, USA, 
ara. Lee, taciturn i asocial, és el 
conserge d’un bloc de pisos a 

Boston, la mort del germà l’obliga 
a tornar al seu poble i fer-se càrrec 
del nebot, situació que l’enfronta 
amb el seu tràgic passat.
La pel·lícula. Hi ha melodrames 
que volen desmarcar-se dels tò-
pics del gènere per regenerar-lo. 
Manchester frente al mar (Manc-
hester by the Sea) n’és un. El guio-
nista i director 
Kenneth Loner-
gan (Nova York, 
1 9 62)  p retén 
narrar un culebró 
sec, enigmàtic, 
murri, tan irre-
al com la matei-
xa life. S’empes-
ca una tragèdia 
familiar de les 
moltes que es-
claten diàriament 
a qualsevol bar-
ri, protagonitza-
da per un home 
anònim que mal-
da per tirar en-
davant. L’estratè-
gia dramàtica del film radica en 
l’ocultament del perquè Lee, l’an-
tiheroi perseguit per fantasmes 
ominosos, reacciona com ho fa, 
barallant-se a mastegots a la més 
mínima en qualsevol bar nocturn. 
Un paio que passa per la vida qual 
zombi penitent. Però, esclar, Ken-
neth Lonergan amaga asos a la 
màniga que anirà mostrant a cops 
de flash-backs més intermitents 
que el Guadiana. Així, entre el vai-
vé del present al passat, el puzzle 
es va completant al llarg de du-

es hores i quart. No calien. Però 
si volia servir un melodrama brut 
nature, Lonergan la pífia del tot 
en la seqüència de l’incendi em-
pastifant les dures imatges amb 
l’Adagio, sí, sí, el d’Albinoni en un 
in crescendo tan molest com in-
necessari. No para aquí, però, el 
desori melodramàtic: en una al-
tra seqüència, la cerimònia fune-
rària, Lonergan la torna a esgarrar 
fent sonar Haendel i posant a cà-

mera lenta el ritu-
al familiar i religi-
ós. Per tant, que-
da clar que aquest 
cineasta indie fi-
nançat pel Matt 
Damon produc-
tor, no té massa 
confiança en la 
capacitat del pú-
blic per compren-
dre allò que està 
passant a la pan-
talla. Ho ha de re-
marcar. Per cert, 
Casey Affleck és 
més inexpressiu 
que el seu germà 
Ben. Podria aspi-

rar al premi Buster Keaton d’inter-
pretació (cas que existís). 
El tema. El passat no té remei.
La imatge. Lee declarant davant la 
policia allò que va succeir durant la 
nit fatídica. 
La frase. ‘No tolero quedarme 
aquí, no puedo’, que confessa 
Lee al seu nebot Patrick. Mal rot-
llo quan els fantasmes s’apoderen 
d’un país.
La recomanació. Aficionades als 
melodrames esbravats de novíssi-
ma generació.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Melodrama amb sordina (i adagio)

Manchester 
frente al mar
Director: Kenneth 

Lonergan. 
Intèrprets: Casey 
Affleck, Michelle 

Williams, Kyle 
Chandler, Lucas 
Hedges, Susan 
Pouritar. EUA, 

2016. 135’. 
JCA Alpicat.

www.lamanyana.cat

Según lo que establece el artículo 15 de los Estatutos, se convoca a todos los socios 
de la Entidad a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el próximo 26 
de febrero de 2017 (domingo) a las 13.30 horas, en el local sito en la calle Joc de la 
Bola, núm. 20 bajos, de esta capital, con el siguiente:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CENTRO GALEGO DE LLEIDA
(Casa de Galicia)

DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA

Joc de la Bola, 20, bajos
Teléfono y fax 973 27 48 27
Web: http://cengallei.wordpress.com
e-mail: cengallei@gmail.com
25003 LLEIDA

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación del acta anterior si procede. 
2.- lnforme y aprobación, si procede, del estado de cuentas del año 2015.
3.- Informe y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2016.
4.- lnforme de actividades del 2015 y programa para el 2016.
5.- Renovación de cargos de la Junta Directiva, de acuerdo con lo estipulado
 en los Estatutos.
6.- Ruegos y preguntas.

Lleida, 21 de enero del 2016
El presidente,

José Terceiro Folgar


