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dimecres
exposició

La commemoració aquest 2004 del
centenari del naixement de Dalí és una
ocasió cronològicament propícia per fer
balanç de la repercussió de l'obra del
creador empordanès en el context de
l'art del nostre temps. Malgrat que Dalí
és un dels artistes plàstics més populars
del segle XX, la seva influència en l'art
contemporani tendeix a ser ignorada o
reduïda a l'exercida des del surrealisme
durant els anys trenta.
Aquesta és, precisament, una de les
tesis que vol mostrar l'exposició
–realitzada en coproducció amb el
Museu de l'Empordà de Figueres–:
remarcar la posició central de Dalí en
l'art contemporani, tot i l'escàs
reconeixement que se li ha fet en aquest
sentit, iniciant una sèrie de camins i
aprofundint d'altres. I ho fa mostrant
algunes de les imatges més
característiques de l'obra daliana a
través de la visió de deu creadors: Evru,
Kónic THTR (Rosa Sànchez i Alain
Baumann), Antoni Miralda, Juan Luís
Moraza, Nicola Constantino, Marina
Núñez, Gino Rubert, Carlos Pazos, Enric
Ruiz-Geli, Dario Urzay, Manuel de Val
i Santiago Serra.
L'exposició es podrà visitar del 14 de
desembre al 6 de febrer de 2005 a la
Sala d'Exposicions Temporals de l'edifici
del Roser (planta baixa) de dimarts a
dissabte, de les 11.00 a les 14.00 h i de
les 17.00 a les 20.00 h i diumenges i
festius, de les 11.00 a les 14.00 h.

DALIMITAR.
Deu artistes
deambulen pels
límits de la dalinitat
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Mostra de Mans Unides (fins al 10 de desembre). De dilluns a
divendres, de les 18.00 a les 20.00 h; dissabtes, de les 12.00 a les
14.00 h i de les 18.00 a les 20.00 h; diumenges i festius, de les 12.00
a les 14.00 h. Sala Municipal d'Exposicions de Sant Joan. Organitzen:
Mans Unides i Regidoria de Cultura.

exposició

En construcció (capítol 2), a càrrec de Cabello-Carceller (fins al 23
de desembre). De dimarts a dissabte, de les 10.00 a les 14.00 h i
de les 16.00 a les 20.00 h; diumenges i festius, de les 10.00 a les
14.00 h; dilluns, tancat. Centre d'Art La Panera. Organitza: Centre
d'Art La Panera.

exposició

El somni eròtic (fins al 23 de desembre). De dimarts a dissabte, de
les 10.00 a les 14.00 h i de les 16.00 a les 20.00 h; diumenges i
festius, de les 10.00 a les 14.00 h; dilluns, tancat. Centre d'Art La
Panera, 1a planta. Organitza: Centre d'Art La Panera.

exposició

Sensacional de Lucha, a càrrec d'Esther Girabet Massot (fins al 2
de gener de 2005). De dilluns a divendres, de les 18.00 a les 20.00
h; dissabtes, de les 12.00 a les 14.00 h i de les 18.00 a les 20.00 h;
diumenges i festius, de les 12.00 a les 14.00 h. Sala del Mercat del
Pla. Organitza: Regidoria de Cultura.

exposició

Mercat d'Esquí de Segona Mà (fins al 25 de febrer de 2005). De
dilluns a divendres, de les 10.00 a les 13.30 h i de les 16.30 a les
20.00 h. Centre Municipal d'Informació Juvenil. Organitza: Regidoria
de Joventut.

exposició

Mostra permanent del Museu d'Art Jaume Morera amb una selecció
de les obres més interessants ingressades a la col·lecció al llarg dels
darrers deu anys. Un passeig per l'art del segle XX a Lleida. De
dimarts a dissabte, de les 11.00 a les 14.00 h i de les 17.00 a les
20.00 h; diumenges i festius, de les 11.00 a les 14.00 h. Museu d'Art
Jaume Morera. Organitza: Regidoria de Cultura.

exposició

Mostra permanent de l'artista Leandre Cristòfol. De dimarts a
divendres, de les 18.00 a les 20.00 h; dissabtes, de les 11.00 a les
14.00 h i de les 18.00 a les 20.00 h; diumenges i festius, de les 10.00
a les 13.00 h. Sala Leandre Cristòfol. Organitza: Regidoria de Cultura.

exposició

Museu de l'Automoció Roda Roda amb la mostra permanent de
vehicles antics, originals i de gran valor històric. Divendres i dissabtes,
de les 10.00 a les 13.00 h i de les 16.00 a les 20.00 h; festius, de
les 10.00 a les 13.00 h. Carrer de Santa Cecília, 22. Organitza: Museu
de l'Automoció Roda Roda.

exposició

Dipòsit del Pla de l'Aigua. Dimecres, dijous, divendres i festius, de
les 10.00 a les 13.00 h; dissabtes, de les 10.00 a les 13.00 h i de les
16.00 a les 20.00 h. Plaça de l'Aigua (antic Pla dels Gramàtics).
Organitza: Museu de l'Aigua.

exposició

Mostra de cartells seleccionats de les festes populars de Lleida. De
dilluns a divendres, de les 9.00 a les 15.00 h. Vestíbul de l'edifici
Casino Principal. Organitza: Regidoria de Cultura.

dijous
teatre

Quiero ser normal, a càrrec de Joan Simó. 21.30 h. Sala 2 del Teatre
Municipal de l'Escorxador. Organitza: Teatre Municipal de l'Escorxador.

música

Concert de Marc Parrot. 23.00 h. River Cafè. Organitza: Regidoria de
Cultura.

divendres
poesia

Cercles concèntrics, a càrrec de Josep Maria Rodríguez. Programació
estable de poesia jove a Lleida VdT Versos de Temporada. 20.00 h. Cafè
del Teatre de l'Escorxador. Organitza: Regidoria de Cultura.

poesia

Lectura poètica a càrrec dels poetes Carles H. Mor i Ester Xargi. 20.00
h. Biblioteca de l'Ateneu Popular de Ponent. Organitza: Ateneu Popular
de Ponent.
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divendres
cinema

Uzak (Llunyà), de la directora Nuri Bilge Ceylan. Cicle de cinema "Amb
veu pròpia". 22.00 h. Centre Social i Cultural de la Fundació "la Caixa".
Organitzen: Fundació "la Caixa" i Ajuntament de Lleida.

música

Concert de Llibert Fortuny Elèctric Quartet - Ressons jazz. 22.30 h. Cafè
del Teatre de l'Escorxador. Organitza: Cafè del Teatre de l'Escorxador.

exposició
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diumenge
teatre

teatre

Teoria
de catàstrofes

El jardí inexistent, a càrrec de Senza Tempo. 19.00 h. Sala 1 del Teatre
Municipal de l'Escorxador. Organitza: Teatre Municipal de l'Escorxador.

dijous
poesia

Lectura poètica a càrrec dels poetes Josep M. Sala-Valldaura i Pere
Pena. 20.00 h. Biblioteca de l'Ateneu Popular de Ponent. Organitza:
Ateneu Popular de Ponent.

teatre

Transpermia, a càrrec de Marcel·lí Antúnez. 21.30 h. Sala 2 del Teatre
Municipal de l'Escorxador. Organitza: Teatre Municipal de l'Escorxador.

divendres
cinema

Hanna K, del director Costa-Gavras. Cicle de cinema "Amb veu pròpia".
22.00 h. Centre Social i Cultural de la Fundació "la Caixa". Organitzen:
Fundació "la Caixa" i Ajuntament de Lleida.

dissabte
teatre

Feliç aniversari, Andersen, a càrrec de l'Aula Municipal de Teatre de
Lleida. XXXII Cicle de Teatre per a nois i noies "Cavall Fort". 11.30 h.
Teatre Principal. Organitza: Òmnium Cultural.

música

Va de jazz, a càrrec de Xavier Monge Jazz Trio amb Xavier Monge al piano,
Ignasi González al contrabaix i David Xirgu a la bateria. Cicle de concerts
familiars "Moments musicals". 20.00 h. Sala 2 de l'Auditori Municipal Enric
Granados. Organitza: Escola de Música de l'Orfeó Lleidatà.

música

13

Santa Joana dels escorxadors, a càrrec de Teatre Lliure. 19.00 h. Sala
1 del Teatre Municipal de l'Escorxador. Organitza: Teatre Municipal de
l'Escorxador.

dimecres

música

12

Futbol paint! (fins al 9 de gener de 2005). De dilluns a divendres, de les
18.00 a les 20.00 h; dissabtes, de les 12.00 a les 14.00 h i de les 18.00
a les 20.00 h; diumenges i festius, de les 12.00 a les 14.00 h. Sala
d'Exposicions del Mercat del Pla. Organitza: Regidoria de Cultura.

Concert d'acordió, a càrrec de l'Orquestra de l'Escola d'Acordió de
Lleida. 20.00 h. Sala Nausica de l'Ateneu Popular de Ponent. Organitza:
Ateneu Popular de Ponent.
Concert a càrrec de La media luna. 22.30 h. Cafè del Teatre de l'Escorxador.
Organitza: Cafè del Teatre de l'Escorxador.

diumenge
teatre

Feliç aniversari, Andersen, a càrrec de l'Aula Municipal de Teatre de
Lleida. XXXII Cicle de Teatre per a nois i noies "Cavall Fort". 11.30 h.
Teatre Principal. Organitza: Òmnium Cultural.

teatre

Hatzàrdia, a càrrec de Pepa Plana. 19.00 h. Sala 1 del Teatre Municipal
de l'Escorxador. Organitza: Teatre Municipal de l'Escorxador.

música

Contre Le Centre, a càrrec de Mobil. 22.30 h. Cafè del Teatre de
l'Escorxador. Organitza: Cafè del Teatre de l'Escorxador.

El Cafè del Teatre de l'Escorxador acollirà
la lectura dramatitzada titulada Teoria
de catàstrofes el pròxim dilluns, 13 de
desembre, a les 20.00 hores.
L'obra és la tragicomèdia d'un enginyer
davant la caiguda d'un pont d'autovia
després d'un aiguat. Un home cara a
cara amb el desastre, amb la
responsabilitat, amb les víctimes... Un
home, el seu amic i una noia anònima
davant de l'abisme.
La lectura anirà a càrrec de Josep Maria
Pou, Jordi Boixaderas i Anna Ycobalzeta
i sota la direcció de l'autor Toni Cabré.
Toni Cabré (Mataró, 1957) és dramaturg,
enginyer i guionista. Entre les seves
obres teatrals publicades cal esmentar:
Els camaleons també paguen, Estrips,
Treva, oi?, Històries d'amor, Viatge a
Califòrnia, Navegants, L'efecte 2000 i les
peces breus, Fantasíes, Obra inacabada
i Rosebud Hotel.

dilluns
activitat

Lectura dramatitzada Teoria de catàstrofes de Toni Cabré, a càrrec de
Josep Maria Pou, Jordi Boixaderas i Anna Ycobalzeta. 20.00 h. Cafè del
Teatre de l'Escorxador. Organitza: Teatre Municipal de l'Escorxador.
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La Sala del Mercat del Pla acull fins al
pròxim 2 de gener de 2005 l'exposició
fotogràfica "Sensacional de Lucha" de
l'artista Esther Girabet Massot.
L'apassionat crit "!Sensacional de lucha!"
marca l'inici de les retransmissions dels
combats de lluita lliure mexicana. La lluita
lliure és coneguda arreu del món, però
és a Mèxic on els lluitadors són venerats
com a veritables herois populars.
Engalanats i emmascarats com
personatges de ficció, els lluitadors
adopten rols amb els quals el seu públic
s'identifica. La lluita lliure és color, és
kitsch i, a la vegada, està molt arrelada
a la cultura popular mexicana.
Dins de l'exposició "Sensacional de
Lucha", Esther Girabet mostra algunes
de les fotografies fetes als més cèlebres
lluitadors mexicans a diferents espais
del seu país, per mitjà de diverses
posades en escena, creant, finalment,
una mixtura simbòlica i a tot color entre
els paisatges i els lluitadors.
El treball fotogràfic es complementa amb
la projecció de material audiovisual, coproduït pel col·lectiu mexicà Jinetes
Sampleadores de Im@genes.
L'exposició podrà visitar-se de dilluns a
divendres, de les 18.00 a les 20.00 h;
dissabtes, de les 12.00 a les 14.00 h i
de les 18.00 a les 20.00 h; diumenges
i festius, de les 12.00 a les 14.00 h.

Audició a càrrec dels alumnes de Músics. Taller de Música. 20.00 h.
Cafè del Teatre de l'Escorxador. Organitza: Cafè del Teatre de l'Escorxador.

activitat

Xerrada-col·loqui sobre la confecció de gegants i cap grossos, a càrrec
de Jaume Aluja. 20.30 h. Sala Nausica de l'Ateneu Popular de Ponent.
Organitza: Ateneu Popular de Ponent.

exposició

Dalimitar. Deu artistes deambulen pels límits de la dalinitat (fins al 6
de febrer de 2005). De dimarts a dissabte, de les 11.00 a les 14.00 h
i de les 17.00 a les 20.00 h; diumenges i festius, de les 11.00 a les 14.00
h; dilluns, tancat. Edifici del Roser, planta baixa. Organitza: Museu d'Art
Jaume Morera.

dimecres
activitat

Tenim nassos, a càrrec de Pallassos Lleida. 21.30 h. Cafè del Teatre de
l'Escorxador. Organitza: Cafè del Teatre de l'Escorxador.

dijous
activitats

Presentació dels llibres sobre Mn. Antón Navarro Poemes de la Plana
i de l'Horta, de Joan Cornudela i Xavier Macià, i La poesia de Jaume
Agelet i Garriga, d'Enric Falguera. 20.00 h. Biblioteca de l'Ateneu
Popular de Ponent. Organitza: Ateneu Popular de Ponent.

teatre

La guinda, a càrrec de Nico Baixas. 21.30 h. Sala 2 del Teatre Municipal
de l'Escorxador. Organitza: Teatre Municipal de l'Escorxador.

exposició

Mostra dels pessebres finalistes i guanyadors del concurs de pessebres
(fins al 31 de desembre). De dilluns a dissabte, de les 11.00 a les 14.00
h i de les 17.00 a les 20.00 h; diumenges i festius, de les 11.00 a les
14.00 h. Pati del Palau de la Paeria. La resta de pessebres participants
en el concurs seran exposats a la Sala Municipal d'exposicions de Sant
Joan (de dilluns a divendres, de les 18.00 a les 20.00 h; dissabtes, de
les 12.00 a les 14.00 h i de les 18.00 a les 20.00 h; diumenges i festius,
de les 12.00 a les 14.00 h). Organitza: Regidoria de Cultura.

exposició
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Mostra dels dibuixos participants al 4t Concurs de murals dels Reis
Mags (fins al 5 de gener de 2005). De dilluns a divendres, de les 18.00
a les 20.00 h; dissabtes, de les 12.00 a les 14.00 h i de les 18.00 a les
20.00 h; diumenges i festius, de les 12.00 a les 14.00 h. Sala municipal
d'exposicions de Sant Joan. Organitza: Associació dels Reis Mags de
Lleida.

divendres
música

Concert d'orgue a càrrec d'Andreas Liebig (Noruega) amb obres
d'època nadalenca de J.S. Bach. 20.30 h. Parròquia de Sant Llorenç.
Organitza: Orgues de Ponent.

música

Concert flamenc, a càrrec de Las migas. 22.30 h. Cafè del Teatre de
l'Escorxador. Organitza: Cafè del Teatre de l'Escorxador.

exposició

Mostra d'una selecció dels millors treballs presentats al XVI Premi de
Fotografia Òscar Ribes (fins al 7 de gener de 2005). De dilluns a
divendres, de les 11.00 a les 14.00 h i de les 17.00 a les 20.00 h. Sala
de l'antiga Audiència. Organitzen: Centre Excursionista de Lleida i
Ajuntament de Lleida.
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Sensacional
de Lucha
18
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dimarts
música

dissabte
música

Concert de Nadal i Cap d'any, a càrrec de la Banda Municipal de Lleida
i sota la direcció d'Amadeu Urrea. 20.00 h. Auditori Municipal Enric
Granados. Organitza: Auditori Municipal Enric Granados.

música

Concert a càrrec d'Inoren ero ni. 22.30 h. Cafè del Teatre de l'Escorxador.
Organitza: Cafè del Teatre de l'Escorxador.

dissabte
teatre

Els Pastorets, a càrrec d'AEM-Belles Arts Teatre. 18.30 h. Sala 1 del
Teatre Municipal de l'Escorxador. Organitza: Teatre Municipal de
l'Escorxador.

música

Concert de la Incredible String Band. 23.00 h. Auditori Municipal Enric
Granados. Organitza: Regidoria de Cultura.
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dilluns
diàleg

La contaminació acústica. 20.00 h. Sala Nausica de l'Ateneu Popular de
Ponent. Organitza: Ateneu Popular de Ponent.

dimecres
música

Audició de cant coral, a càrrec dels alumnes de l'Aula de Música de
l'Ateneu Popular de Ponent. 18.30 h. Sala Nausica de l'Ateneu Popular
de Ponent. Organitza: Ateneu Popular de Ponent.

música

Concert de Nadal, a càrrec de les Corals de l'Ateneu Popular de Ponent.
20.30 h. Sala Nausica de l'Ateneu Popular de Ponent. Organitza: Ateneu
Popular de Ponent.

dijous
música

IX simfonia de Beethoven, a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya, el Cor de Cambra de l'Auditori Enric Granados
i el Cor Madrigal, sota la direcció d'Ernest Martínez Izquierdo. 21.00 h.
Auditori Municipal Enric Granados. Organitza: Auditori Municipal Enric
Granados.

exposició

Tothom pels drets humans amb la col·lecció de 30 cartells fets,
altruistament, per dissenyadors espanyols a sol·licitud d'Amnistia
Internacional (fins al 23 de gener de 2005). De dilluns a dissabte, de
les 11.00 a les 14.00 h i de les 17.00 a les 20.00 h; diumenges i festius,
de les 11.00 a les 14.00 h. Museu del Palau de la Paeria. Organitza:
Regidoria de Cultura.

26

Música a l’Auditori

diumenge
teatre

27

Els Pastorets, a càrrec d'AEM-Belles Arts Teatre. 18.30 h. Sala 1 del
Teatre Municipal de l'Escorxador. Organitza: Teatre Municipal de
l'Escorxador.

música

Concert a càrrec de Crazy Notes. 20.30 h. Cafè del Teatre de l'Escorxador.
Organitza: Cafè del Teatre de l'Escorxador.

fira

Saló de la Infància i la Joventut-Cucalòcum (fins al 4 de gener de 2005).
De les 10.00 a les 13.30 h i de les 16.30 a les 20.00 h (excepte l'1 de
gener, que només obrirà a la tarda). Recinte firal dels Camps Elisis.
Organitza: Fira de Lleida.

dilluns
teatre

Embolic a la granja, a càrrec de La Baldufa. 18.00 h. Espai 3 (antic
convent de Santa Teresa). Organitza: Teatre Municipal de
l'Escorxador.

dimarts

28

teatre

Embolic a la granja, a càrrec de La Baldufa. 18.00 h. Espai 3 (antic
convent de Santa Teresa). Organitza: Teatre Municipal de
l'Escorxador.

dimecres
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teatre

Embolic a la granja, a càrrec de La Baldufa. 18.00 h. Espai 3 (antic
convent de Santa Teresa). Organitza: Teatre Municipal de
l'Escorxador.

música

Festival de Valsos i Danses, a càrrec de l'Orquestra Simfònica del
Vallès, sota la direcció de Salvador Brotons. 21.00 h. Auditori
Municipal Enric Granados. Organitza: Auditori Municipal Enric
Granados.

música

Concert a càrrec de la Big Band de Lleida & convidats. 22.00 h.
Cafè del Teatre de l'Escorxador. Organitza: Cafè del Teatre de
l'Escorxador.

L’Auditori Municipal Enric Granados ha
preparat per tancar l’any un complet
programa d’actuacions, entre les quals
destaquen:
- Dissabte, 18 de desembre (20.00 h):
Concert de Nadal i Cap d’any, a càrrec
de la Banda Municipal de Lleida i sota
la direcció d’Amadeu Urrea. Es tracta
d’una coproducció conjunta amb
l’escola de dansa Espai Dansa, que,
aquesta vegada, oferiran la simfonia
número 2 de Ferrer Ferran, La Passió
de Crist. La posada en escena i la
música captivaran l’oïdor amb passatges
com el Naixement de Crist, la Mort
d’Innocents, el Baptisme, les Tres
Temptacions, l’Arribada al Temple, el
Judici, la Crucifixió i l’Esperança.
- Dijous, 23 de desembre (21.00 h):
Concert a càrrec de l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya, el Cor de Cambra de
l’Auditori Enric Granados i el Cor
Madrigall, que oferiran la IX simfonia
de Beethoven. El concert serà dirigit
per Ernest Martínez Izquierdo.

dijous

30

teatre

Embolic a la granja, a càrrec de La Baldufa. 18.00 h. Espai 3 (antic
convent de Santa Teresa). Organitza: Teatre Municipal de l'Escorxador.

divendres

31

música

Concert de Cap d'any, a càrrec de Pixie Dixie. 00.30 h. Cafè del Teatre
de l'Escorxador. Organitza: Cafè del Teatre de l'Escorxador.
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