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SALES DE CINE  

LES ESTRENES

The Beast. Director :  Lee 
Jung-Ho.  Intèrprets :  Lee 
Sung-min, Yoo Jae-Myeong. 
Corea del Sud. 2019. Thriller 
policíac. 130 minuts. Dos de-
tectius investiguen un cas 
que els té traumatitzats: una 
nena a la qual han amputat 
les extremitats. Urgellenc 
(Tàrrega).

Madre oscura. Directors: 
Brett i Drew Pierce. Intèrprets: 
John Paul Howard, Piper Cur-
da. Estats Units. 2019. Thriller 
adolescent. 95 minuts. Des-
prés de la traumàtica separa-
ció dels seus pares, un adoles-
cent es veurà assetjat per una 
bruixa en el cos de la seua 
veïna. Urgellenc (Tàrrega).

Retrato de un amor. Direc-
tor: Stella Meghie. Intèrprets: 
Keith Stanfield, Issa Rae. Es-
tats Units. 2020. Melodrama. 
2016 minuts. La filla d’una fa-
mosa fotògrafa morta investi-
ga el passat de la seua mare 
amb l’ajuda d’un periodista 

del qual s’enamorarà. Urge-
llenc (Tàrrega).

La posesión de Mary. Direc-
tor: Michael Goi. Intèrprets: 
Gary Oldman, Emily Mortimer. 
Estats Units. 2019. Thriller so-
brenatural. 84 minuts. Una fa-
mília d’emprenedors compra 
un vaixell per al transport que 
amaga un esperit maligne 
a l’interior que apareix no-
més en alta mar. Urgellenc 
(Bellpuig).

Marcelino, el mejor payaso 
del mundo. Director: Ger-
mán Roda. Espanya. 2020. 
Documental. 83 minuts. Bio-
pic sobre la vida de l’arago-
nès Marcelino Orbés, consi-
derat com el millor pallasso 
del món entre els anys 1900 i 
1914, amb més de dos milions 
d’espectadors aplaudint-lo a 
l’Hippodrome de Nova York i 
alhora font d’inspiració per a 
els posteriors Charles Chaplin 
i Buster Keaton. Urgellenc 
(Tamarit).

Tàrrega anul·la finalment el 
festival Galacticat a l’agost
El Circuit Urgellenc ja havia ajornat l’esdeveniment el mes de 
juny passat || Mantindrà les activitats GalactiCurs i GalactiTasts

CINE CERTAMEN

❘ TàRREGa ❘ L’organització del fes-
tival Galacticat de Tàrrega, la 
Mostra de Cinema Fantàstic i 
de Terror de Ponent, va anun-
ciar ahir la cancel·lació de la 
setena edició del certamen, 
que estava previst celebrar 
del 21 el 25 d’agost. El Circuit 
Urgellenc, organitzador de l’es-
deveniment en col·laboració 
amb l’ajuntament de la capital 
de l’Urgell, va explicar en un 
comunicat que “veient com 
ha evolucionat la pandèmia i 
tenint en compte l’increment 
de casos i de rebrots a Ponent, 
hem decidit anul·lar la setena 
edició del nostre estimat Ga-
lacticat, prenent el compromís 
de tornar l’any que ve, si les 
circumstàncies sanitàries ho 
aconsellen, amb més força i 
entusiasme”.

Malgrat la cancel·lació, el 
festival de cine, sempre amb 
la responsabilitat social com a 
consigna, mantindrà i adaptarà 
diverses activitats paral·leles 
que organitza al llarg de l’any, 
com el GalactiCurs i els Galac-
ticTasts. Val a recordar que el 
Galacticat, que se celebrava a 
començaments de juny, ja va 
anunciar el trasllat de l’esde-
veniment a finals d’agost per 
salvar l’edició d’aquest any, 
amb més dies de projeccions i 
més films en pantalles a l’aire 
lliure per garantir les mesures 
de seguretat del públic per la 
pandèmia.

Públic del festival l’any passat davant dels cines Majèstic.

CIRCUIT URGELLENC

■ Segueix el rosari d’es-
deveniments culturals que 
se suspenen a Ponent per 
prevenció sanitària contra 
el coronavirus. Alpicat va 
comunicar ahir que dona-
va per finalitzat el nou ci-
cle d’espectacles Singul-Art 
amb l’ajornament de l’últi-
ma cita prevista, aquest di-
vendres al Parc del Molí, 
amb el circ Total Glamur de 
The Sullivan’s. L’ajuntament 
va explicar que s’està estu-

diant la possibilitat de pro-
gramar-ho més endavant, 
igual com l’obra de titelles 
de Puppae Company, que 
ja es va anul·lar divendres 
passat a la plaça de l’Esglé-
sia. D’altra banda, Catalu-
nya Ràdio va informar de 
l’anul·lació també de la 45 
Trobada amb els Acordio-
nistes del Pirineu, prevista a 
Arsèguel, la Seu, Puigcerdà 
i Montferrer del 28 d’agost 
al 2 de setembre.

Alpicat cancel·la el ‘Singul-Art’, i 
sense Acordionistes a Arsèguel

AGÈNCIES
❘ MaNRESa ❘ La pròxima edició 
de la Fira Mediterrània de 
Manresa, del 13 al 18 d’octu-
bre, combinarà les activitats 
presencials i online amb un 
total de 42 propostes de mú-
sica i arts escèniques, en què 
un 75% de les quals seran 
estrenes. El director artístic 
del certamen, Jordi Fosas, va 
avançar dilluns la programa-
ció, en la qual en l’apartat del 
teatre familiar destacaran dos 
propostes de les companyies 
lleidatanes La Baldufa i Cam-
pi Qui Pugui. La primera pre-
sentarà La faula de l’esquirol, 
un espectacle que reflexiona 
sobre la diversitat i la convi-
vència, mentre que la segona 
recuperarà en format de carrer 
el conte dels tres porquets, que 
continuen buscant casa i un 
llop envellit però molt entra-

nyable al xou itinerant Pigs. 
Per la seua part, FiraTàrrega 
participarà en la producció es-
cènica Acte de fe, de Carlos 
Martorell, Marc Vilajuana i 

Adrià Grandia, i també oferirà 
un assaig obert de la compa-
nyia Kernel Dance Theatre, 
que l’any passat va actuar al 
certamen teatral de Tàrrega.

La Baldufa i Campi Qui Pugui, a  
la Fira Mediterrània de Manresa

ARTS ESCÈNIQUES COMPANYIES

Campi Qui Pugui mostrarà a Manresa el xou de carrer ‘Pigs’.

CaMPI QUI PUGUI

Circuit Urgellenc
Del 24 al 27 de juliol. Els horaris poden variar d’una setmana a l’altra. Podeu consultar-los a www.
circusa.com. Dilluns, dia de l’espectador (excepte vigílies i festius), sessions de tarda i nit. Descomptes: 
nens de 3 a 11 anys, majors de 65 anys, Carnet Jove, Carnet Universitari, aturats.

TÀRREGA. MaJèSTIC

Scooby! (català)
Dv.: 18.45 (4,90 €). Dl.: 19.05 (4,90 €).

¡Scooby!
Db.: 19.15. Dg.:  17.30.

The beast (català)
Dv.: 21.30 (4,90 €). Dg.: 19.50. Dl.: 22.05 (4,90 €).

Madre oscura
Dv.: 18.30 (4,90 €). Db.: 22.05.

Retrato de un amor
Dv.: 21.15 (4,90 €). Db.: 19.30, 22.00. Dg.: 17.45, 22.00. Dl.: 19.30, 22.00 
(4,90 €).

MOLLERUSSA. CENTRE CULTURaL

Tancat

BALAGUER. SaLa D’aCTES aJUNTaMENT

Tancat

BELLPUIG. aRMENGOL

La posesión de Mary
Db.: 22.15. Dg.: 17.15. Dl.: 19.00 (4,50 €).

La lista de los deseos
Dg.: 20.00. Dl.: 21.45 (4,50 €).

AGRAMUNT. CaSaL

The gentlemen: Los señores de la mafia
Db.: 22.15. Dg.: 20.00. 21.45 (4,50 €).

Corre com una noia
Dg.: 17.15. Dl.: 19.00 (4,50 €).

VIELHA. ERa aUDIOvISUaU

Tancat

TREMP. La LIRa

Tancat

SOLSONA. PaRíS

Tancat

BINÈFAR. TEaTRE LOS TITIRITEROS

Bohemian Rhapsody
Db.: 22.00.

TAMARIT. SaLa ENTIDaDES

Invisibles
Db.: 22.00. Dg.: 19.15.

Marcelino, el mejor payaso del mundo
Dg.: 17.00 (4,00 €). 

MEQUINENSA. CINE SaLa GOYa

Marcelino, el mejor payaso del mundo
Dc.: 19.15.

Espies disfressats
Dc.: 19.15.

La lista de los deseos
Dc.: 22.30. Dj.: 22.30. Dc. (29): 19.15.

Zapatos rojos y los siete trolls
Dj. (30): 19.15.

Dónde estás, Bernadette
Dc. (29): 22.30. Dj. (30): 22.30.
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