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1 Dimarts
EXPOSICIONS

VERONESE A
L’ESCORXADOR
La programació del Teatre de
l’Escorxador del mes de febrer
ve plena de propostes interessants. Societat Doctor Alonso
presenta el dimecres 9, a les
21.00 h, l’obra “Club Fernando
Pessoa”, un món de personespersonatges que troben en
Pessoa el refugi adequat per
llegir el món que els ha tocat
viure. Abans, el dijous 3, de les
20.00 a les 22.00 h, tindrà lloc un
taller amb l’espectador per
oferir-li eines per ampliar mirades i referències a l’entorn de
l’espectacle i del seu creador.
El diumenge 13, a les 19.00 h, Sala
Beckett posa en escena “Coses
que dèiem avui”. Són tres històries en les quals tres parelles
viuran situacions íntimes, delicades o violentes en un bonic i
sofisticat restaurant a la vista
de tothom. Nurosfera presenta
“Els Macbeth”, una versió a dues
veus de la tragèdia de William
Shakespeare. L’obra es pot veure
el dijous 17, a les 20.30 h; el
divendres 18, a les 20.30 h; el
dissabte 19, a les 18.00 i les 20.30
h, i el diumenge 20, a les 19.00 h.
La Compañía Daniel Veronese
ofereix l’espectacle “El desarrollo
de la civilización venidera”, una
versió de “Casa de nines”, de Henrik Ibsen, a càrrec del director
argentí Daniel Veronese, premiat
i aclamat per la crítica i el públic
a l’Argentina i a Europa. L’obra
es podrà veure el dissabte 26, a
les 20.30 h.
Finalment, el dissabte 26 (17.00,
17.30, 18.00 i 18.30 h) i el diumenge
27 (11.00, 11.30, 12.00 i 12.30 h)
l’Escorxador acollirà “Sensacional”, d’Imaginart, una experiència visual i sonora sorprenent en
què els nens i les nenes de 18
mesos a 3 anys es deixen endur
per la fascinació del joc i la suggestiva banda sonora.

“Roig Nadal i Lo Xop Bot. El seu darrer treball” (fins al dia
13). Pati del Palau de la Paeria. Organitza: IMAC.
“Fabriquem emocions” (fins al dia 27). Campament de La
Canadiense. Organitza: Museu de l’Aigua de Lleida.
“Fernando Renes. El portàtil” (fins al 13 de març). Centre
de documentació del Centre d’Art La Panera. Organitzen:
Centre La Panera i IMAC.
“Txuspo Poyo. U.N. (Inverse)” i “Exercicis de memòria”
(fins al 24 d’abril). Centre d’Art La Panera. Organitzen:
Centre La Panera i IMAC.

3 Dijous
TALLER DE TEATRE
“Club Fernando Pessoa”, amb Societat Doctor Alonso.
Diàleg entre l’espectador i el creador, entre l’espectacle
i el públic. 20.00 h. Teatre de l’Escorxador. Organitza: IMAC.

MÚSICA
Jam session amb Víctor de Diego. 22.00 h. Entrada gratuïta. Cafè del Teatre. Organitzen: Cafè del Teatre i IMAC.

4 Divendres
FIRA
XIV Lleida Ocasió. Fira del Vehicle d’Ocasió (fins al diumenge
6). Pavellons 3 i 4 dels Camps Elisis. Organitza: Fira de
Lleida.

5 Dissabte
ACTIVITAT
Visita guiada al Centre d’Art La Panera. Dissabtes, 12.00
i 16.00 h, i diumenges, 12 h. Organitzen: La Panera i IMAC.
Visita a la Mitjana. Dissabtes, diumenges i festius, a les
12.00 h, al Centre d’Interpretació. Organitza: Medi Ambient.
Visita guiada al Museu Jaume Morera. Dissabtes, a les
18.30 h, i diumenges, a les 12.00 h. Organitzen: Museu
Jaume Morera i IMAC.

DANSA
Corella Ballet (i el diumenge 6). Teatre de La Llotja. Organitza: Teatre de La Llotja.
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6 Diumenge
FIRES-MERCATS
Mercadet de la Rambla. Mercat d’antiguitats i col·leccionisme de Lleida. Tots els diumenges, de 9.00 a 14.00 h. Rambla
de Ferran. Organitza: I. M. de Comerç, Mercats i Consum.
“De l’hort a taula”. De 9.00 a 15.00 h. Plaça de Sant Joan.
A les 11.00 h, activitats relacionades amb la cuina i els
productes de les terres de Lleida. Organitzen: Medi Ambient
i Comerç, Mercats i Consum.

ACTIVITAT
Visita guiada a La Canadiense. Diumenges a les 12.00 h.
Exposicions “La força de l'aigua” i “Aigües del món, un món
d'aigües”. Organitza: Museu de l’Aigua de Lleida.

9 Dimecres
TEATRE
“Club Fernando Pessoa”, amb Societat Doctor Alonso.
21.00 h. Teatre de l’Escorxador. Organitza: IMAC.

10 Dijous
MUSICAL
“Hoy no me puedo levantar”, amb la companyia Drive (i els
dies 11, 12, 13 i 14). Teatre de La Llotja. Organitza: Teatre
de La Llotja.

FABRIQUEM
EMOCIONS
“Fabriquem emocions” és el títol de
l’exposició temporal que es pot veure
fins al 27 de febrer al Museu de
l’Aigua. La mostra té com a finalitat
que el públic descobreixi el turisme
industrial i és estructurada en
diferents àmbits com ara el viatge
al fons de la terra, l’aigua i el foc.
L’exposició ha estat produïda per la
Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), de la qual el Museu de
l’Aigua de Lleida forma part. A la
mostra es van teixint històries en
què es poden veure espais com el
Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera, el Museu de la Pell d’Igualada, la Serradora d’Àreu, el Museu
de l’Aigua de Lleida, el Museu del
Coure a les Masies de Voltregà, la
Ruta dels Molins de Capellades, etc.
L’horari de l’exposició és de dimarts
a diumenge, d’11.00 a 14.00 h.
L’entrada és gratuïta. Per a més
informació, us podeu adreçar al
Campament de La Canadiense (Av.
Miquel Batllori, 52), telefonar al
973 21 19 92 o consultar el web
www.museudelaiguadelleida.cat

12 Dissabte
ACTIVITAT
Visita guiada gratuïta al Dipòsit del Pla de l’Aigua. 12.00
hores. Inscripcions al telèfon 973 21 19 92. Organitza:
Museu de l’Aigua de Lleida.

MÚSICA
“La princesa i el pèsol”, amb la Companyia de Teatre Festuc.
IX Cicle de Concerts Familiars. 19.00 h. Auditori Enric
Granados. Organitza: Orfeó Lleidatà.

13 diumenge
FIRA
Fira d’Artistes i Artesans de l’Ereta. Venda de pintures
i dibuixos de diferents estils i formats. De 10.00 a 14.00 h.
Plaça de l’Ereta. Organitza: IMAC.

foix i lleida, a
la banqueta
“Foix-Lleida, més enllà de les
fronteres” és el títol del nou
número de la col·lecció municipal
“La Banqueta”, que es dedica a
l’agermanament entre la ciutat de
Lleida i la vila de Foix que van
segellar el setembre del 1962
Francisco Pons, paer en cap de
Lleida, i Fernand Roques, alcalde de
Foix. Els autors del llibre, Marie i
Jean Laïlle, fan un repàs dels detalls
i els fets d’un procés difícil però
absolutament necessari que, vist
en perspectiva, podem dir que va
obrir a Lleida les portes d’Europa
i de la democràcia.
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TEATRE

7a MATINALS
DE CINEMA

“Coses que dèiem avui”, amb Sala Beckett. 19.00 h. Teatre
de l’Escorxador. Organitza: IMAC.

La projecció del film històric “La
duquesa” va donar inici a la 7a edició
del cicle de Matinals de Cinema
adreçat a la gent gran, que organitzen conjuntament la Fundació “la
Caixa” i la Paeria.

“Concerto per Archi”, amb l’Orquestra Simfònica Julià
Carbonell de les Terres de Lleida. 19.00 h. Auditori Enric
Granados. Organitzen: Auditori i IMAC.

Els films inclosos en el cicle es projectaran els dimecres a partir de les
10.30 h a l’auditori del Caixafòrum.
L’entrada a l’activitat és gratuïta i
no cal inscripció prèvia.
El calendari de les pel·lícules que s’hi
projectaran és el següent:
- 2 de febrer: “Gigante” (UruguaiArgentina, 2009).
- 9 de febrer : “Il divo” (Itàlia-França,
2008).
- 16 de febrer: “Un gran día para
ellas” (Regne Unit-Estats Units,
2008).
- 23 de febrer: “La cinta blanca” (Alemanya-Àustria-França-Itàlia, 2009).
- 2 de març: “Capitán Abu Raed”
(Jordània, 2007).
- 9 de març: “Estómago” (BrasilItàlia, 2007).
- 16 de març: “La clase” (França,
2008).
Després de cada projecció tindrà
lloc un debat amb el públic, que serà
coordinat pel pedagog i expert en
cinema Marcel·lí Borrell. Les Matinals
de Cinema són una selecció de les
pel·lícules més ben valorades de
l’escena alternativa internacional,
amb els directors i els autors més
destacats del cinema independent i
d’autor, per tal de conèixer algunes
de les històries més sorprenents i
originals del panorama actual.
El cicle Matinals de Cinema va aplegar durant el 2010 un total de 1.713
persones.

MÚSICA

“Guitarres a la catalana, amb espècies d’ultramar”, amb
els guitarristes Elisabeth Roma i Víctor Valls. IV Cicle de
Concerts a l’església de Sant Martí. 19.00 h. Antiga església
de Sant Martí. Organitza: Orfeó Lleidatà.

17 dijous
FIRA
V Fira de Formació Professional i Treball (fins al dissabte
19). Pavelló 4 dels Camps Elisis. Organitzen: Fira de Lleida,
Ajuntament de Lleida i els departaments d’Ensenyament
i d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

TEATRE
“Els Macbeth”, amb Nurosfera. 20.30 h. I també el divendres
18 (a les 20.30 h), el dissabte 19 (a les 18.00 i les 20.30 h)
i el diumenge 20 (a les 19.00 h). Teatre de l’Escorxador.
Organitza: IMAC.

20 diumenge
MÚSICA
“Música i músics de Lleida. Evocant la natura”, amb la
Banda Municipal de Lleida. 19.00 h. Auditori Enric Granados.
Organitzen: Auditori i IMAC.
“La música secreta de Caravaggio”, amb les veus de Maria
Altadill i Òscar Bonay en companyia del llautista Mikko
Ikkäheimo. IV Cicle de Concerts a l’església de Sant Martí.
19.00 h. Antiga església de Sant Martí. Organitza: Orfeó
Lleidatà.

23 Dimecres
ACTIVITAT
Ruta guiada “La ciutat amb la mirada de les dones”. 18.00
hores. Sortida des del Casal de la Dona. Inscripcions al
telèfon 973 70 04 61. Organitza: Regidoria de Polítiques
d’Igualtat.

CINEMA
Cafè curt. 21.30 h. Cafè del Teatre de l’Escorxador. Entrada
lliure. Organitzen: Associació Res Non Verba i IMAC.
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24 Dijous
AUDIOVISUALS I FIRA
XV Animac (fins al diumenge 27). Inclou una fira en què el
sector de l’animació dóna a conèixer els seus productes
i serveis. La Llotja i altres espais com la Seu Vella, l’Escorxador i La Panera. Organitza: IMAC amb el suport de l’ICIC.

25 divendres
MÚSICA
Trio Kandinsky. 20.30 h. Auditori Enric Granados. Organitzen: Auditori i IMAC.

26 dissabte
ACTIVITATS
Visita guiada gratuïta al Museu de l’Automoció Roda Roda.
Peça del trimestre, “Hispano Suiza, la més prestigiosa de
les nostres marques”. 12.00 h. Organitza: Museu Roda
Roda.
“Sensacional”, amb Imaginart. Interacció participativa per
als infants de 18 mesos a 3 anys. 17.00, 17.30, 18.00 i 18.30
h. I també el diumenge 27, a les 11.00, 11.30, 12.00 i 12.30
h. Teatre de l’Escorxador. Organitza: IMAC.

MÚSICA
“Una mosca amb camisola”, amb el grup vocal Enchiriadis.
IX Cicle de Concerts Familiars. 19.00 h. Auditori Enric
Granados. Organitza: Orfeó Lleidatà.

TEATRE
“El desarrollo de la civilización venidera”, amb Compañía
Daniel Veronese. 20.30 h. Teatre de l’Escorxador. Organitza:
IMAC.

27 diumenge
MÚSICA
“Prysma d’òpera”, amb el grup lleidatà Prysma. IV Cicle de
Concerts a l’església de Sant Martí. 19.00 h. Antiga església
de Sant Martí. Organitza: Orfeó Lleidatà.

28 Dilluns
FIRA
I Cucalòcum de la Setmana Blanca (fins al divendres 4 de
març). Camps Elisis. Organitza: Fira de Lleida.
IL·LUSTRACIONS © ALUMNES DE L’EMBA

els concerts de
l’auditori
Continua la XVI Temporada de
Concerts 2010-2011 de l’Auditori
Municipal Enric Granados, que
aquest mes acollirà tres actuacions.
El diumenge 13, a les 19.00 h,
tindrà lloc el “Concerto per
Archi”, a càrrec de l’Orquestra
Simfònica Julià Carbonell de les
Terres de Lleida. Després dels
comentaris previs al concert,
s’interpretaran el “Concerto
Grosso in Re Maggiore, op. 6 no.
5”, de G. F. Händel; “Concerto per
violino e archi in re minore per
Pisendel, RV 242 (op. 8 no. 7)”, d’A.
Vivaldi; “Concerto per violino e
archi in Mib M. La Tempesta di
mare, RV 253 (op. 8 no. 5)”, d’A.
Vivaldi; “Battalia 10”, d’H.I.F. von
Biber; “Concerto a più
instrumenti in sol maggiore, op.
6 no. 5”, d’E. F. Dall’Abaco, i el
“Tercer concert transcrit en
sextuor”, de J. Ph. Rameau.
La Banda Municipal de Lleida
presentarà el diumenge 20, a les
19.00 h, “Música i músics de
Lleida. Evocant la natura”, on
estrenaran l’obra “Dels braços
del vent”, de M. Gratal.
El divendres 25, a les 20.30 h, el
Trio Kandinsky interpretarà les
obres “Trio”, de X. Montsalvatge;
“Trio en re major op. 70 núm. 1”,
de Beethoven, i “Trio en fa menor
op. 65”, d’A. Dvoràk.
Per a més informació, truqueu a
l’Auditori Enric Granados al telèfon 973 70 06 39 o consulteu el
web www.paeria.cat/auditori.

