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Actes de la Diada
de Sant Jordi
Amb motiu de la celebració de la Diada de
Sant Jordi, el dimarts
23 d’abril s’instal·larà a
la plaça de la Paeria, de
10.00 a 20.00 h, un estand de publicacions
de l’Ajuntament de Lleida. Durant tota la jornada, s’obsequiarà el
públic visitant amb el
volum número 9 de la
col·lecció municipal “Escata de drac. Relats de
Sant Jordi”, que conté
cinc narracions inèdites
dels escriptors Llorenç
Capdevila, Dúnia Carulla,
Meritxell Cucurella-Jorba
(TX), Josep M. Prim i Vidal Vidal.
El dimecres 24 d’abril, a
les 19.00 h, al Cafè del
Teatre tindrà lloc el recital poètic i musical “Amb
les joies prestades. Salvador Espriu en el record
(1913-2013)”.
Dins dels actes de Sant
Jordi 2013 i amb motiu
de la commemoració del
centenari del naixement
de l’escriptor Salvador
Espriu, els poetes de Lleida reten un homenatge
al mestre. Al recital participaran els poetes Josep Borrell, Rosa Fabregat, Felip Gallart, Xavier
Macià, Txema Martínez,
Àngels Marzo, Josep M.
Nogueras, Anton Not,
Jordi Pàmias, Pere Pena,
Jordi Prenafeta, Josep
M. Rodríguez, Josep M.
Sala-Valldaura, Carles M.
Sanuy i Montserrat Torres. També hi haurà la
intervenció musical de
la pianista Jordina Millà.
L’acte és organitzat per
la Regidoria de Cultura.
L’entrada és gratuïta. •••
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El mestre Jordi Savall, a l’Auditori Enric Granados
La programació del mes d’abril de l’Auditori Enric Granados acull una gran varietat
d’actuacions musicals. Dins del cicle Ricard Viñes, el pianista lleidatà Néstor Bayona torna a les nostres terres per oferir el divendres 5 d’abril, a les 20.30 h, “L’evolució musical
dins de la Balada i la Sonata”, un recital basat en el tema musical de la balada i la sonata.
El mestre Jordi Savall i Hespèrion XXI, formació que col•labora habitualment en les seves
produccions, presentaran el dissabte 6 d’abril, a les 20.00 h, “Follies Antigues&Criolles.
L’Antic món i el Nou món”. La folia és una de les diverses danses i cançons ballables
d’origen popular que es van desenvolupar a la península Ibèrica a les darreries de l’Edat
Mitjana.
El divendres 12 d’abril, a les 20.30 h, es podrà gaudir de la interpretació de “La sonata
per a violí sol”, a càrrec del violinista Joan Espina. El dijous 18 d’abril, a les 20.30 h, tindrà
lloc l’espectacle “Insovnis. De nocturns i altres marcianades”, a càrrec de David Esterri. El
divendres 19 d’abril, a les 20.30 h, Antonio Orozco oferirà el seu treball “Gira único”, que
permetrà descobrir la cara més íntima dels seus grans èxits.
Dins del cicle de Concerts Familiars, el dissabte 20 d’abril, a les 19.00 h, es podrà veure
“Up a Up. El mètode”, un espectacle amb Eduard Boleda d’un sol actor o músic. Finalment, el divendres 26 d’abril, a les 20.30 h, hi haurà el concert “52 cordes, música per a
arpa i dues sopranos”, amb duets i àries de Monterverdi, Purcell, etc.. •••

L’UNIVERS I EL LLENGUATGE DE DAVID ESPINOSA, A L’ESCORXADOR
Dins de la temporada d’arts escèniques 2012-2013, el Teatre Municipal de l’Escorxador
acull el dissabte 6 d’abril, a les 20.30 h, l’obra visual d’humor poètic “Trau”, en què un
personatge que captura i emmagatzema moments inacabats endinsa el públic en un
món poètic embolcallat en la música d’Anna Roig. El dissabte 13 d’abril, de 17.00 a
20.00 h, es pot participar en el Taller amb l’espectador, que se centrarà en els referents,
l’univers i el llenguatge de David Espinosa. Finalment, el dissabte 20 d’abril, a les 19.00
i a les 20.30 h, es podrà veure “Mi gran obra”, de David Espinosa. Es tracta d’una utopia,
un espectacle de gran format que no estalvia despeses, amb material i equip artístic
il•limitat. Amb un petit matís: l’escala no és 1:1. •••
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LES FOTOS DE GILI I ROIG
Del 21 de març al 9 de juny es pot
veure al Museu d’Art Jaume Morera
la mostra “Baldomer Gili i Roig i la fotografia”. Baldomer Gili i Roig (18731926) és conegut principalment
per la seva trajectòria com a pintor,
encara que també es va dedicar a la
docència artística, el teatre i la fotografia.
Com molts altres creadors del pas de
segle, Gili i Roig va utilitzar de manera regular la fotografia com a tècnica
auxiliar per al seu propi treball com
a pintor i il·lustrador. Però més enllà
d’aquest ús instrumental també va
dedicar-se amb intensitat a la pràctica fotogràfica en un sentit ampli,
malgrat que sempre restringit als

seus interessos personals i a l’àmbit
domèstic.
L’exposició permet conèixer totes les
cares de la producció fotogràfica de
Baldomer Gili i Roig a partir d’una selecció representativa de les seves millors instantànies, que provenen de
les donacions de les famílies Gili Vidal
i Giró Gili al museu, les quals inclouen
no solament un fons de més de 1.100
plaques de vidre preses per l’artista
(llegat Dolors Moros), sinó també
nombrosa documentació personal,
diverses pintures i cartells.
L’horari de la mostra és de dimarts a
divendres, de 17.00 a 20.00 h; dissabtes, de 12.00 a 14.00 h i de 17.00 a
20.00 h, i diumenges i festius, d’11.00
a 14.00 h. •••

El Centre d’Art La Panera acull fins
al 28 d’abril la 8a edició de la Biennal d’Art Leandre Cristòfol. Els participants de l’edició d’enguany són
Democracia, Emiliana, Ana GarcíaPineda, Rubén Grilo, Casilda Sánchez (“An inside as the eye can see”,
foto de Jordi V. Pou), Oriol Vilanova
i Martín Vitaliti i un postfaci amb
Juan Crespo, Eloi Dalmau, Marla Jacarilla, Gerard Ortín i Adriana Wallis.
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8a Biennal d’Art
Leandre Cristòfol

L’apartat de les publicacions especials i edicions originals d’aquesta
edició gira entorn del joc. Hi són
presents edicions de Carlos Amorales, Xoan Anleo, Erick Beltran,
Rafel G. Bianchi, Blackie Books, Xavier Boronat i Lucía Castro, entre
d’altres. Hi ha la visita comentada a
l’exposició els dissabtes a les 12.00
i a les 18.00 h, i els diumenges i festius, a les 12.00 h.. •••

MERCAT

Antiguitats i Col·leccionisme de Lleida. El Mercat
d’Antiguitats i Col•leccionisme s’instal•la tots els diumenges, de les 9.00 a les 14.00 h, a la Rambla de Ferran, entre els carrers Democràcia i la baixada de la Diputació de
Lleida. El mercat ocupa uns 150 m lineals, amb una trentena de parades, i s’hi poden trobar productes diversos,
com ara llibres, discos, monedes i segells, mobles antics
o articles de brocanteria, entre d’altres. Cada diumenge
el mercat registra una gran afluència de públic, amb una
clientela fidel. La darrera remodelació i la unificació de la
seva imatge han contribuït a recuperar l’activitat. •••
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