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Més cultura que mai per Sant Jordi

• E l Cafè del Teatre va acollir el 23 d’abril el recital poètic “Versos x Aliments”
Durant la diada de Sant Jordi es va
instal•lar a la plaça de la Paeria un estand de publicacions de l’Ajuntament
de Lleida. El públic que va visitar
l’espai va rebre gratuïtament el volum
número 10 de la col•lecció municipal
“Escata de drac. Relats de Sant Jordi”,

amb cinc narracions inèdites dels escriptors Àngels Marzo, Francesc Pané,
Jordi Prenafeta, Josep M. Rodríguez i
Roger Torres.
Dins dels actes de Sant Jordi 2014,
el dimarts 22 d’abril es va presentar al

Cafè del Teatre el poemari “Tanta terra”
de Pere Pena. El dimecres 23 d’abril va
tenir lloc al vespre al Cafè del Teatre el
recital poètic “Versos x Aliments”, a benefici del Banc dels Aliments de Lleida,
amb poetes integrants del col•lectiu
Adictos al Verso i Carles Maria Sanuy,
Rosa Fabregat i Francesc Pané com a
poetes convidats.
Més tard es va desenvolupar a
l’Auditori el concert literari “Aqua”,
a càrrec de LleidArt Ensemble. I a la
plaça de Sant Joan la Banda Municipal de Lleida va ser la protagonista del
concert institucional de Sant Jordi.
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Homenatge a Rosa Fabregat
Finalment, el dijous 24 d’abril, al
Cafè del Teatre, va tenir lloc el recital
“Dona mirant les cigonyes passar”. Es
tracta d’un acte poètic i musical de
Lleida i els seus poetes en reconeixement de la trajectòria literària de Rosa
Fabregat. •••

Fons documental de música a l’Auditori

• L’ampli catàleg musical és d’accés lliure i gratuït per als ciutadans i les ciutadanes
La biblioteca-fonoteca especialitzada en música de l’Auditori Municipal Enric Granados ha iniciat un cicle
d’activitats que, sota el nom “L’altra
biblioteca: activitats extra”, pretén donar a conèixer aquest espai entre els
ciutadans i les ciutadanes. El 30 de
maig hi haurà un recital del grup UniCorn, la coral de la UdL.
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El fons disposa de 3.000 CD. © H. S.

L’equipament municipal, d’accés
lliure i gratuït, disposa d’un ampli fons
musical de 3.000 CD catalogats, monografies, revistes i partitures (unes
1.500) especialitzades en música de
diversos estils i èpoques, especialment música clàssica, per al gaudi i
la consulta de tots els ciutadans i les
ciutadanes. •••

