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“El taller expandit”
de Joaquín Ureña
El Museu d’Art Jaume Morera acull fins al 14 de juny
l’exposició de Joaquín Ureña “El taller expandit”, una
proposta en la qual l’artista
torna a incidir no només en
la renovació de la tècnica
i el format de l’aquarel·la
que l’ha singularitzat, sinó
també en els seus temes
predilectes dels darrers
temps, que, com que són
articulats dialècticament,
han acabat cristal·litzant en
una nova síntesi creativa.
Foto: Joaquín Ureña: Dins,
2014-2015 - Museu Jaume
Morera (Jordi V. Pou).
En un exercici d’introspecció i, alhora, d’exposició,
porta a l’extrem la presentació del seu taller a partir
de set peces de gran format que recorren els 360
graus del perímetre: un
taller ple d’objectes, de llibres, d’ampolles i revistes,
d’apunts i eines, disposats
en un desordre acurat, perfectament identificables,
per ajudar a fer una descripció minuciosa del seu
univers de treball. Llums de
procedència diversa eixamplen els matisos d’intimitat
revelats, que es confonen
amb els reflexos dels vidres
a través dels quals s’unifica
l’interior amb l’exterior. Un
centenar de dibuixos descriuen una perifèria mancada de llocs comuns, d’indrets “pintorescos”, d’espais
transitats, als quals ens tenia acostumats. •••
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“La novena simfonia de Beethoven”, a l’Auditori
L’Auditori Municipal Enric Granados acollirà el divendres 15 de maig, a les 21.30,
l’actuació de Víctor de Diego Trio. El saxofonista basc es presenta a Lleida amb un
trio que també es responsable de “Tribute”,
el seu disc més recent.
El dissabte 23 de maig, a les 20.30 h,
l’Orquestra Simfònica del Vallès interpretarà “La novena simfonia de Beethoven”,
una obra meravellosa que crida a la comunitat, desperta emocions profundes i el
desig de compartir i de trobar-se. L’Orfeó
Manresà i el Cor Liedercàmera acompanyaran l’OSV. El 31 de maig, a les 19.00 h,
es podrà escoltar “Tresors del barroc ale-
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many”, amb el Cor de Cambra de l’Auditori
Enric Granados de Lleida. Al costat de la
gran obra de Bach, i del seu motet més
emblemàtic, trobem autèntics tresors dels
seus predecessors a la capella de Sant
Tomàs de Leipzig: Schütz i Schein. Un lloc
i un temps concret que ens va llegar la millor música coral barroca.
Finalment, el dijous 4 de juny tindrà lloc
a les 20.30 h l’actuació de Narcís Bonet
amb el Quartet Teixidor. En el concert es
podrà escoltar “Tres peces per a quartet de
corda”, d’Stravinski; “Sis cançons populars
catalanes”, de N. Bonet, i “Quartet en Mi b
M, op 74”, de Beethoven. •••

VISITA AL MUSEU DE L’AIGUA
El Museu de l’Aigua acull al campament
de La Canadiense les exposicions “La
força de l’aigua. El Dr. Pearson i les obres
de La Canadiense a Lleida” i “Aigües del
món”. Les mostres es poden visitar de dimarts a divendres, de 10.00 a 14.00 h. Els
dissabtes, de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a
20.00 h. Entrada gratuïta. •••
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Bus Turístic de Lleida

TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA A LLEIDA
Fins al 24 de maig es pot veure al Centre d’Art La Panera l’exposició “Transició
democràtica a Lleida”. La mostra consta
d’un miler de documents, cartes, imatges, adhesius, cartells, fulls volants i objectes diversos, com ara una guitarra o
un ciclostil, que els lleidatans i les lleidatanes han cedit temporalment. A més, hi
ha una seixantena de gravacions, tipus
càpsules, i una setantena d’entrevistes
en profunditat amb persones vinculades amb el món cultural, polític i social
de Lleida que quedaran com a material
de documentació a l’Arxiu Municipal.
Com a epíleg a l’exposició “Transició
democràtica a Lleida”, es planteja una
presentació del treball de Fernando
Sánchez Castillo (Madrid, 1970). Aquest

artista ha mostrat un gran interès per
la història contemporània d’Espanya,
especialment pel període marcat per
la dictadura franquista i la transició democràtica. El seu treball desconstrueix
i qüestiona els símbols de poder i proposa una revisió compromesa i crítica
de la memòria històrica heretada.
També fins al 24 de maig es pot
gaudir de l’exposició “Otra cosa. La
gran”. La mostra presenta una selecció
d’edicions produïdes per La Gran de
Marina Núñez, Enrique Marty, Elisa Terroba, Laura Salguero, Raúl Hevia i Los
Profesionales (Elena Fernández Prada i
Ignacio Pérez-Jofre), que aniran acompanyades d’informació sobre els seus
processos de creació. •••

La temporada del Bus Turístic de Lleida ja està en marxa i durant l’època
de primavera l’autobús circula els
caps de setmana i els dies festius fent
la ruta història pels indrets més representatius de la ciutat. El recorregut té
una durada aproximada d’una hora i
uneix els dos turons de la ciutat i permet la visita a la Seu Vella-Castell del
Rei i al Castell Templer de Gardeny. El
Bus Turístic surt de davant de la Paeria a les 11, 12, 13, 16, 17, 18 i 19 h.
A partir del 22 de juny l’activitat
del bus passarà a ser diària i la ruta
històrica es farà a les tardes, amb
entrada gratuïta al Castell Templer,
mentre que als ma-tins arribarà fins a
l’Arborètum. El vehicle, que és descobert, té un sistema d’àudio amb quatre idiomes perquè els viatgers pugin
escoltar les principals referències de
la ciutat en català, castellà, anglès i
francès. El preu dels auriculars és de
50 cèntims. •••

CIÈNCIA AL CARRER
La 9a edició de Ciència al Carrer es desenvoluparà el dissabte
23 de maig, de les 16.00 a les 20.00 h, amb un centenar de
demostracions. Es tracta d’una fira en què divulgadors de la
ciència, empreses, docents i alumnat de tots els nivells de les
diferents escoles de les comarques de Lleida mostren experiments de totes les disciplines científiques. Hi ha programat
un seguit d’activitats paral·leles com ara conferències, visites,
mostra de cinema o teatre, que tenen lloc en espais diversos.
La fira es desenvolupa a l’avinguda de Blondel, la plaça de les
Comèdies, el carrer Major, el pati de l’IEI i el Caixafòrum. •••
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