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La història. Londres, ara. Fio-
na Maye, prestigiosa jutges-
sa, ha desatès tant el seu ma-

trimoni que el marit l’avisa que 
tindrà una aventura, alhora Fiona 
jutja un cas religiós en un menor 
amb leucèmia.
Les formes. Doncs resulta que 
els jutges, jutgessa en aquest cas, 
també tenen vida privada. Que 
són persones com qualsevol fi-
ll de veïna, massa acostumats a 
dictar sentèn-
cies, més que a 
escoltar el còn-
juge. És el que, 
entre altres te-
mes,  p lanteja 
‘El veredicto (La 
Ley del Menor)’, 
dirigida pel tea-
tral director bri-
tànic  R ichard 
Eyre (1943). A 
partir de la no-
vel·la ‘The Chil-
dren Act’ d’Ian 
McEwan, que ha 
escrit el guió, el 
melodrama con-
jugal  s ’obre a 
conflictes de rel religiosa (els Tes-
timonis de Jehovà que no accep-
ten la transfusió sanguínia), alho-
ra que mostra el sempre delicat 
neguit sentimental entre un ado-
lescent i una dona madura. És a 
dir, de l’impuls apassionat a l’es-
clerosi afectiva. També la rígida, 
impostada, gremial relació en l’al-
ta societat judicial britànica. Dit 
això, convé esventrar que com a 
bon director teatral, Richard Eyre 
situa els seus personatges dedins 
el decorat burgès, l’escenografia 

psicofísica, i els deixa fer. Es per-
met, però, apuntar detalls meta-
fòrics com la sang que entra a les 
venes del desvalgut Adam. Com 
que la jutgessa Maye es posi a 
cantar el poeta Yeats al compàs 
de la guitarra que toca el malalt 
leucèmic. ¿Una transfusió amo-
rosa? Expressat el film d’aquesta 
manera sentimental, podria fer 
pensar que ‘El veredicto’ és un 
fulletó estripat. Doncs no del tot. 

La circumspec-
ta fredor ‘british’ 
ho tempera, lle-
vat dels darrers 
deu minuts, quan 
l’aixeta lacrimò-
gena ens deixa 
xops. El director 
Richard Eyre sort 
en té que l ’au-
toritària Emma 
Thompson mar-
qui territori. Ni un 
pla sense la seva 
prepotent om-
bra. Al seu costat 
el pobrissó ma-
rit Stanley Tuc-
ci és nen de ma-

mes. Més que el Fionn Whithead 
leucèmic, poll mullat sota la pluja 
existencial.
El fons. El que importa, és la vida.
La imatge. La jutgessa i el malalt, 
l’un a la guitarra i l’altra cantant, 
a l’habitació de l’hospital.
La frase. ‘La vida es más impor-
tante que la dignidad’, sentencia 
la jutgessa. Són faves comptades.
La recomanació. Les aficionades, 
i els respectius, s’ho poden pas-
sar teta amb el te de les 5 de la 
tarda.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Transfusió amorosa

El veredicto 
(La ley del 

menor)
Director: Richard 
Eyre. Intèrprets: 

Emma 
Thompson, 

Stanley 
Tucci, Fionn 
Whitehead. 
2017. 105’. 

Funatic Lleida. 

La cantante de country Kacey 
Musgraves reinó en la 61ª edi-
ción de los Grammy con cua-
tro premios, incluido mejor ál-
bum del año (Golden Hour), en 
una gala histórica para Childish 
Gambino, ganador de otros cua-
tro galardones, la cantante Lady 
Gaga, que se llevó tres gramófo-
nos y para la latina Cardi B, pri-
mera mujer en llevarse el mejor 
álbum de rap.

“Es increíble”, confesó Mus-
graves sobre el escenario del 
Staples Center. “Estoy rodeada 

de álbumes gigantes... Es una 
locura haber ganado, pero estoy 
muy agradecida. Esto no me ha-
ce mejor que los demás”, indicó.

Lady Gaga brilló con luz pro-
pia gracias a sus tres galardones 
por la mejor actuación pop indi-
vidual (Joanne), mejor actuación 
pop de un dúo o grupo y mejor 
canción escrita para un medio 
visual, ambos por Shallow. “Es-
toy muy orgullosa de ser parte 
de una película que aborda los 
problemas de salud mental. Mu-
chos artistas los sufren”, dijo.

Lady Gaga, Cardi B y Kacey 
Musgraves reinan en la 61ª 
edición de los Grammy
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La sala ARCA de Almacelles aco-
gió el segundo de los conciertos 
del IV Cicle de Cançó d’Autor Nits 
de Taverna, a cargo del cantau-
tor de Reus Joan Masdéu, que 
hizo disfrutar al entregado y nu-
meroso público con un reperto-
rio basado en las canciones de 
su último trabajo discográfico 
Innocents.

Joan Masdéu 
triunfa en el  
‘Nits de Taverna’ 
de Almacelles

Espectáculos de Reino 
Unido, Bélgica y Francia, 
destacados de la 30ª 
Fira de Titelles de Lleida
La Fira muestra su buena salud con el 
récord de 342 propuestas recibidas
La Fira de Titelles de 
Lleida, que celebrará su 
30ª edición del 3 al 5 de 
mayo, presentó ayer un 
avance de su programación, 
en el que destacan 
cuatro espectáculos 
internacionales que harán 
su estreno en España.

Lleida
REDACCIÓN
La Fira de Titelles de Lleida, única 
a nivel estatal y un referente in-
ternacional, ha recibido este año 
342 propuestas –que se unen a 
las que el Centre de Titelles ha 
visto en diversas ferias, sumando 
en total más de 400–, lo que su-
pone un récord, pertenecientes a 
100 compañías catalanas, 99 del 
resto del Estado y 105 del extran-
jero.

Así, tras el visionado de las ins-
cripciones, el Centre de Titelles 
ha anunciado algunos de los es-
pectáculos que podrán verse. En-
tre las compañías catalanas, esta-
rán en Lleida Zero en conducta, 
con el espectáculo Eh Man Hé!, 
coproducido por el Centre de Ti-
telles y el Teatre Foment de June-
da; Puppae Company con Otto o 
Tercio Incluso, con su espectáculo 
íntimo Normalmente o Viceversa. 

Entre las compañías del resto 
del Estado –que estrenarán en 
Catalunya– destacan el valencia-
no Nacho Diago, con El misterio-
so caso de Houdini y la habitación 
cerrada; los cántabros Café de las 
Artes Teatro con El inolvidable  
viaje de Nana y los vascos Maca-
rena Recuerda Sheperd con ¡Ay! 

¡Ya!. A nivel internacional, la Fira 
de Titelles anunció cuatro pro-
puestas que estrenarán en Espa-
ña: el francés Olivier de Sagazan 
con Transfiguration; la canadien-
se Magali Chouinard con Nomad 
Soul; los ingleses Whalley Range 
All Stars con Ye Gods y los belgas 
Pikz Palace con Boucherie Bacul.

FOTO: P. P. / Pikz Palace ofrecerán el espectáculo ‘Boucherie Bacul’

FOTO: Jordi Pascual / El cantautor de Reus durante su actuación



El passat dissabte va tenir lloc 
la celebració de la 21a Festa 
de l’Esport de Tremp.  L’Espai 

Cultural La Lira va ser l’escenari 
d’aquest esdeveniment anual que 
s’organitza a través de la regido-
ria d’Esports de l’Ajuntament de 
Tremp i amb les entitats espor-
tives municipals, com un reco-
neixement a totes les persones i 
clubs relacionats amb l’esport del 
municipi. 

Durant la cerimònia, l’alcal-
de, el president del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i 

altres autoritats de Tremp, junta-
ment amb els esportistes Andreu 
Tomàs Tohà i Lluís Tomàs Tohà, 
dos trempolins recentment cam-
pions de la Copa CERS d’hoquei 
patins amb l’ICG Software Lleida, 
van fer el lliurament de premis en 
les diferents categories (millor en-
titat, millor directiu i millor equip 
i millors esportistes femení i mas-
culí des de benjamí fins a veterà). 

Tremp premia els millors  
en la 21a Festa de l’Esport

FOTO: Ajuntament de Tremp

Diumenge es va publicar un in-
teressant reportatge sobre el 
treball de les dones al camp. Per 
il·lustrar-ho, el fotògraf es va des-
plaçar fins una granja de vaques a 
Vila-sana. El reporter gràfic, con-
centrat en la seva feina, es troba-
va a punt de fer algunes fotografi-
es quan se li va apropar una vaca 
per l’esquena, va treure l’enorme 
llengua i... va fer una passadeta 
per la motxilla del fotògraf, que 
va quedar ben neta. Ens pregun-
tem què hi havia dins...

D’AQUÍ I D’ALLÀARA QUE HI 
PENSO! 
| Paquita 
Sanvicén
@paquitasanvicen |

L’Olga, ‘in 
memoriam’
S’ha mort l’Olga Espinàs. He 
sentit com si se n’hagués 
anat una persona prope-
ra. De fet, ho ha estat sense 
saber-ho durant d’una colla 
d’anys. Vaig tenir la sort de 
conèixer-la gràcies al llibre El 
teu nom és Olga, escrit per 
Josep Maria Espinàs, el seu 
pare. El vaig llegir acabat de 
sortir al 1986, arran d’una 
visita de l’autor a Lleida per 
presentar-lo. Li estaré agra-
ïda sempre perquè em va 
permetre conèixer una di-
mensió de les persones amb 
síndrome de Down molt di-
ferent de la que es portava 
en aquella època. Aleshores 
se’ls anomenava mongòlics 
i eren amagats tant com es 

podia dins la llar familiar: mi-
llor que no els veiés ningú... 
L’Olga i el seu pare trenquen 
motllos i l’objectiu del llibre 
és combatre la invisibilització 
i l’estigma. Ell és un pare or-
gullós de sa filla. L’Olga, una 
noia que vol viure amb nor-
malitat encara que la pressió 
social no la deixi oblidar que 
és diferent. De les coses que 
expliquen, una se’m va gra-
var per sempre: un dia, al tor-
nar a casa després de fer un 
tomb, corre a explicar-li tota 
contenta: “pare, pare, avui 
quan em passaven pel costat 
no es giraven a mirar-me!”. 
Més gràfic impossible. Per 
sort els temps han canviat. 
Per a bé. Gràcies Olga. 

Espinàs, el seu pare, 
va trencar motllos 
combatent l’estigma de 
la síndrome de Down

FOTO: Ajuntament de Tremp

El Club Bàsquet Tremp va ser l’en-
titat que va destacar per damunt 
de la resta: millor entitat, millor 
equip escolar i millor equip sèni-
or. En el decurs de la cerimònia 
també es va fer una menció espe-
cial als germans Iu i Ot Silva Peiró, 
pel seu paper en el Campionat 
de Promovelocitat, al Lil Khater 

Ortiz del club patí pel sisè lloc al 
campionat d’Espanya Aleví i al Pol 
Monsó Parramon per haver fet la 
seva primera marató. També es 
va lliurar un guardó a Ferran Bur-
gués, Jordi Badia i Francisco Alba, 
per la seva destacada trajectòria 
als clubs d’Esquí, Tremp Runners 
i Club de Futbol Tremp.
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Elisabet Vallvé 
Codirectora del 
Centre de Titelles

J. Josep Omella 
Cardenal arquebisbe               
de Barcelona

Nicolás Maduro 
President de 
Veneçuela 

La Fira de Titelles que organitza el 
Centre va anunciar ahir un avança-
ment de la programació de la tren-
tena edició –del 3 al 5 de maig–
amb rècord de propostes rebudes.

El cardenal va afirmar ahir que “el 
que està mal fet està mal fet i punt, 
sigui on sigui”, que cal “assumir i 
netejar” tot el necessari i que han 
de ser “valents”. 

Veneçuela ha reforçat la presència 
militar a la frontera amb Colòmbia, 
després que s’hagi començat a em-
magatzemar l’ajuda humanitària 
per al país.

LLEIDA 
 973 28 99 99

BALAGUER 
973 28 33 33

MOLLERUSSA
973 64 33 33

el arte
de crear 
sonrisas

ORTODONCIA 
INVISIBLE

390€

IMPLANTE 
DENTAL

1.990€

Implantes y dientes fijos en 1 día
Financiación a medida 

1ª visita, radiografía y estudio GRATIS
ESTÉTICA DENTAL
IMPLANTOLOGÍA
ODONTOLOGÍA
PERIODÓNCIA
ORTODONCIA
PRÓTESIS


