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La Transsegre,
una festa total
La Transsegre de
Balaguer és una
jornada aquàtica i
festiva. Ahir, durant
la primera etapa de
l’edició d’aquest any,
celebrada entre
Camarasa i el pantà
de Sant Llorenç de
Montgai, a més de la
tradicional batalla
d’aigua i remullades,
es va poder assistir a
l’elaboració d’una
paella a bord d’una
embarcació que fins i
tot portava
incorporada una
cuina portàtil.
D’acord amb els
temps que corren a
Catalunya, la baixada
d’artefactes no en va
quedar al marge i el
ja clàssic càntic d’“in,
inde, independència"
es va poder sentir per
tot arreu, i també va
ser corejat pel públic
que presenciava el
descens. En aquesta
ocasió, la força del
corrent va estalviar
esforços als mariners
d’aigua dolça, que
van haver de remar
menys. Una cosa que
s’agraeix.
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L
es dues últimes vegades que he
anat al cinema, era sol a la sala.
Sí, sessió de tarda, entre setmana
i no pas dia de l’espectador. Però

sol a la sala. Una sensació estranya, que
et fa estar tota l’estona compungit. De-
solació i una mica de pena. Com s’aca-
barà, tot plegat?Això sí, t’estalvies co-
mentaris que ressonen en la foscor, llums
de pantalletes de mòbils i el crec-crec
dels devoradors de crispetes, l’olor de les
quals se’m fa insuportable. Pel meu gust,
dues bones pel·lícules.Aplaudides per la
crítica. La primera, Barbara, al Funatic,
emotiu relat de la sòrdida vida quotidia-
na a l’antigaAlemanya oriental. La se-
gona, Before midnight, als Lauren, títol
traduït al castellà —única versió visible,
si més no a Lleida— com a Antes del
anochecer, diria que d’una forma inexac-
ta, perquè midnight seria més aviat
mitjanit. No és ben bé el mateix.

L’amic Josep Lluís Olivé m’explicava fa poc que a la
Granadella, quan eren petits, distingien les cintes pro-
jectades al casino local per gèneres: les de l’oest, les
de romans, les de policies, les de guerra, les de por i
les de... homes i dones.Així denominaven les comèdies
romàntiques, o bé els drames, que si bé no tan freqüents

també en queia algun de tant en tant, i
que eren les pel·lícules que menys els in-
teressaven, fins al punt que el diumen-
ge que en tocava una d’homes i dones
preferien passar la tarda jugant al fut-
bol o corrent per les eres.
Before midnight és un film d’homes i

dones, en l’accepció de la canalla gra-
nadellenca de gairebé mig segle enrere.
Lent, a base de plans fixos i diàlegs eterns.
En alguns moments, d’homes contra do-
nes, atenent a l’evolució de la trama —
quasi inexistent, de fet— des d’una situa-
ció de partida perfumada de flors i vio-
les a l’eclosió al llarg del metratge de la
tensió latent en tota relació de parella,
em temo que quasi sense excepcions.
Es tracta de la tercera part d’una gran
història d’amor, iniciada vint anys enre-
re en un tren i una nit sense son aVie-
na, que ens presenta els protagonistes
transcorregut tot aquest temps, amb els

seus conflictes actuals, que s’acaben mig resolent en un
final agredolç subratllat per la preciosa melodia que so-
na amb les lletres de crèdit,Gia ena tango d’HarisAle-
xiou, un tango cantat en grec que podem veure a You-
tube com el ballen: “Donaria tots els meus diners per
un tango i per una carícia teva per davall de la taula...”.

El secretari general
del PSOE ha hagut de
cedir davant dels ba-
rons, que no estan
disposats que el PSC
pugui votar diferent
al Congrés.

A. Pérez Rubalcaba

L’ajuntament de Sort
que presideix i el club
AE Pallars són els res-
ponsables que el
Ral·li Noguera Palla-
resa hagi arribat a
complir 50 anys.

Llàtzer Sibís

És el rector de Sant
Llorenç de Morunys
que, buscant aquí i
allà, ha aconseguit re-
unir els diners sufici-
ents per restaurar el
retaule barroc.

JosepMaria Besora

És el coordinador del
grup d’investigació en
Criptografia i Grafs
de la Politècnica que
estudia la seguretat
en les votacions elec-
tròniques.

la imatge
deldia
La Transsegremés
sobiranista
Més de 2.400 mariners
d’aigua dolça a bord de
300 embarcacions van
participar ahir en la
primera etapa de la
Transsegre de Balaguer,
que en aquesta edició va
ser molt reivindicativa a
favor de la independència
de Catalunya, amb càntics
i presència d’estelades.

ESMERALDA FARNELL

Homes i dones

JosepM.Miret
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