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El señor

Juan Nieto Doña
Falleció el pasado día 4 de mayo de 2020 a los 91 años.

(E.P.D.)

Su esposa, María; hijos, Teo, Juanjo y Mari Carmen; hijos políticos, Maria Rosa, 
María Jesús y Oscar; nietos; biznietos; cuñados; sobrinos; primos y demás 
familia, ruegan una oración por su reposo eterno.

El funeral se realizará y se avisará oportunamente cuando la situación lo permita.

 Lleida, 10 de mayo de 2020

El señor

Luis López Mesanza
Viudo de Santi Gil López
Ha muerto cristianamente, el día 9 de mayo del 2020, a los 86 años. 

(E.P.D.)

Sus hijos, Luis, María Eugenia y Jordi; nietos, Nicole y Víctor; hermanos,  
Araceli, Carlos y Josep; sobrinos y demás familia, os agradecen las muestras  
de condolencia recibidas y os ruegan una oración por su reposo eterno.

La despedida se celebrará en la intimidad de la familia siguiendo el protocolo  
de la situación actual. La familia ya anunciaría más adelante una ceremonia  
en su recuerdo.

 Lleida, 10 de mayo de 2020 

El senyor

Ton Canela Argilés
Vidu de Maria Vallverdú Segura
Ha mort cristianament, el 9 de maig del 2020,  
als 106 anys.

(E.P.R.)

Els seus afligits: fills, néts, besnéts, resta de família i amics 
agraeixen les mostres de condolença rebudes i us demanen  
una oració pel seu repòs etern.

El comiat se celebrarà en la intimitat seguint el protocol  
que marca la situació actual. Més endavant s’anunciarà  
una cerimònia en el seu record.

 Preixana, 10 de maig del 2020

Mor Little Richard, un 
dels pares del rock&roll
Als 87 anys, i deixa nombrosos himnes com ‘Tutti Frutti’ o 
‘Lucille’|| Va aconseguir la fama als anys 50 del segle passat

OBITUARI MÚSICA

AGÈNCIES
❘  W A S H I N G T O N  ❘  E l  m ú s i c 
nord-americà Richard Penni-
man, conegut al món pel seu 
nom artístic, Little Richard, i 
considerat un dels grans pio-
ners del rock&roll juntament 
amb Chuck Berry i Jerry Lee 
Lewis, va morir ahir als 87 
anys, segons va confirmar la 
família a la revista Rolling Sto-
ne. Richard, nascut a Macon 
(Geòrgia) el 1932, va arribar a 
la fama durant la dècada dels 
50 a través de la barreja del 
gòspel i l’R&B per donar for-
ma a un so ràpid i elèctric que 
acabaria transformant-se en 
rock&roll. Deixa himnes im-
mortals com Tutti Frutti i el 
seu crit de guerra “A-wop-bop-
a-loo-bop-a-wop-bam-boom”, 
Long Tall Sally, Rip It Up, Lu-
cille o Miss Molly. 

Amb més de 30 milions de 
discos venuts a tot el món, la 
seua influència s’ha estès a 
altres importants artistes al 
llarg de la història, com Elvis 

Presley, Mick Jagger, Paul Mc-
Cartney, James Brown, Otis 
Redding, David Bowie o El-
ton John. La seua influència 
estètica també va ser incalcu-
lable. Des del principi, va tren-
car amb la imatge de “mascle” 
que dominava en aquells dies el 
rock&roll i es va materialitzar 

sobre els escenaris amb els ulls 
pintats, maquillatge brillant i 
vestit amb colors vius. 

Així mateix, Richard tam-
bé es va descriure com a gai, 
bisexual i omnisexual, al ma-
teix temps que va reconèixer 
que havia explorat la pràctica 
voyeur.
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Little Richard actuant a la sala Apol·lo de Nova York.

Primera cerimònia laica 
online a Catalunya
❘ LLEIDA ❘ L’empresa lleidatana Agra-
ïments va celebrar ahir la primera 
litúrgia col·lectiva laica en strea-
ming de Catalunya per retre home-
natge als morts en la crisi del coro-
navirus. La cerimònia, impartida 
per la impulsora de la iniciativa, 
Remei Capitan, va poder seguir-se 
des de l’Instagram d’Agraïments i 
va comptar amb 200 espectadors.

La peregrinació a la Verge del Tallat, ajornada

❘ VALLBONA DE LES MONGES ❘ La peregrinació a la Verge del Tallat, 
que havia de celebrar-se aquest cap de setmana, ha quedat 
ajornada fins que la situació ho permeti. El president del 
consell de l’Urgell i alcalde de Sant Martí de Riucorb, Gerard 
Balcells, va dir ahir que “ha estat una decisió difícil, ja que 
es tracta d’una vella tradició que es remunta al segle XVI”.

Les primeres misses a l’Urgell, en pobles grans

❘ TÀRREGA ❘ El bisbat d’Urgell va anunciar ahir que reprendrà 
la seua activitat prioritzant la celebració de les misses dels 
diumenges “sobretot” a les ciutats i capitals de comarca, 
parròquies grans i als pobles en què hi hagi mossèn.

Crítiques al vermut popular d’Alcoletge

❘ ALCOLETGE ❘ L’edil de Cs a la Paeria de Lleida, Ángeles Ribes, 
va criticar ahir el vermut popular organitzat per l’ajuntament 
d’Alcoletge en el marc de la festa major confinada que se 
celebra aquest cap de setmana. Ribes va recordar que Lleida 
es troba en fase 0. Així mateix, diversos veïns es van dirigir 
a aquest diari per queixar-se sobre la celebració del vermut.

Segona edició del Confi-Concert del Palau

❘ PALAU D’ANGLESOLA ❘ Desenes de persones van gaudir ahir a la 
nit de la segona edició del Confi-Concert, iniciativa orga-
nitzada per la regidoria de Cultura del Palau d’Anglesola. 
Així, un total de 30 grups musicals del poble de diferents 
estils van participar i van inundar novament el canal de 
YouTube del consistori.

AJUNTAMENT PALAU D’ANGLESOLA


