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Àger recordarà amb música, 
art i poesia Benet Rossell
Homenatge el 3 de desembre al creador mort l’agost passat || En 
el marc de la XX Fira d’aquesta localitat de la Noguera

ACTIVITATS CULTURALS

❘ ÀGER ❘ Poc més de tres mesos 
després de la mort de Benet 
Rossell, el passat 21 d’agost, 
als 78 anys, la seua localitat 
natal, Àger, retrà el pròxim 
3 de desembre un sentit ho-
menatge a aquest escriptor, 
dibuixant, gravador, músic i 
cineasta, que no va perdre mai 
el seu vincle amb aquesta po-
blació de la Noguera. Serà en 
el marc de la XX Fira d’Àger, 
que se celebrarà l’endemà, i de 
la denominada Porcellada, una 
vetllada poètica de la qual ell 
mateix va ser un dels impul-
sors. L’homenatge també es 
farà extensiu al poeta lleidatà 
Carles Hac Mor, gran amic i 
col·laborador de l’artista, mort 
tot just uns mesos abans, al ge-
ner, als 75 anys. Durant el cap 
de setmana podrà visitar-se 
a l’ajuntament l’exposició El 
Quixon, de Benet Rossell. El 
dia 3 al migdia, després de la 
inauguració, s’ha organitzat un 
recorregut fins al cementiri, 
que inclourà degustacions mu-

sicals i corals, el descobriment 
d’una placa de record a la Casa 
del Barbut i intervencions de la 
poeta Ester Xargay i de la dona 
de l’artista, Cristina Giorgi. A 
la tarda, la Porcellada reunirà 
poetes com Carles M. Sanuy, 
Antoni Clapés, Josep Pedrals, 
Josep Borrell, Dolors Udina i 
la mateixa Ester Xargay, entre 
d’altres.

L’artista Benet Rossell.

LLEONARD DELSHAMS

EL PROGRAMA

Exposició
z El dissabte 3 de desembre 
(12.00 h), l’ajuntament inaugu-
rarà l’exposició El Quixon, de 
Benet Rossell.

Recorregut d’homenatge
z A les 12.45 s’iniciarà un re-
corregut per Àger amb diver-
ses etapes: música amb Miquel 
Àngel Marín, el descobriment 
d’una placa a la Casa del Bar-
but, una lectura de poemes de 
l’artista a càrrec d’alumnes de 
l’escola, un recital de Cantaires 
d’Àger, unes paraules d’Ester 
Xargay i la intervenció final 
de Cristina Giorgi davant de la 
porta del cementiri.

Porcellada
z Dissabte, a les 18.30, al local 
social, homenatge poètic a 
Benet Rossell i Carles Hac Mor, 
amb una quinzena d’autors.

Arrosseguen un menhir de 
1.140 kg a l’Espai de Seró

ARQUEOLOGIA ACTIVITATS

Moure un menhir a l’estil prehistòric, una de les activitats del Camp d’Aprenentatge de la Noguera.

❘ SERÓ ❘ Més d’un centenar de per-
sones, entre adults i nens, van 
participar dissabte passat en els 
actes de celebració dels deu anys 
del Camp d’Aprenentatge de la 
Noguera, un servei educatiu de 
la Generalitat amb seu a Sant 
Llorenç de Montgai que gesti-
ona també les visites escolars i 
els tallers pedagògics a l’Espai 
Transmissor de Seró, a Artesa 
de Segre, i que coordina el Mu-

seu Comarcal de la Noguera. 
De fet, les activitats es van de-
senvolupar a Seró amb diverses 
activitats, entre les quals va des-
tacar una experiència d’arque-
ologia experimental consistent 
a moure un menhir tal com es 
feia a l’època prehistòrica. Els 
participants van arrossegar una 
gran pedra de 1.140 quilos de 
pes gràcies a una base formada 
per troncs.

AJUNTAMENT DE BALAGUER

Shakespeare a l’IEI, traduït per Magí Morera

❘ LLEIDA ❘ L’IEI va acollir ahir la presentació del primer número 
de la col·lecció Biblioteca Història de la Traducció Catalana, 
impulsada per la UdL i la Fundació Carulla, una selecció de 
sonets de Shakespeare en la seua primera traducció catalana, 
obra del lleidatà Magí Morera entre els anys 1912 i 1922.

Mena i Parera, Premios Nacionales de Música

❘ MADRID ❘ Juanjo Mena (Vitòria, 1965), en interpretació, i Anto-
ni Parera (Manacor, 1943), en composició, van ser guardonats 
ahir amb els Premios Nacionales de Música 2016, dotats amb 
30.000 euros pel ministeri de Cultura. Mena va anunciar que 
donarà aquesta quantitat “per a l’educació musical en edats 
primerenques, que és molt necessària a Espanya”.

Els Catarres, disc d’or per l’àlbum ‘Big Bang’

❘ BARCELONA ❘ Els Catarres van rebre dissabte, abans del con-
cert a la sala Razzmatazz de Barcelona que va posar el punt 
final a la gira L’últim adéu, un disc d’or al superar les 20.000 
còpies venudes del seu àlbum, Big Bang.
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