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Agenda
ARRIBA
EL CARNAVAL
La Gran Rua de Carnaval
omplirà de colors, música i
diversió els carrers el dissabte 6 de febrer. La desfilada
sortirà dels Camps Elisis,
travessarà el Pont Vell, anirà
fins a la plaça de Ramon Berenguer IV i tornarà pel mateix camí al punt de sortida.
L’endemà tindran lloc la Cursa de Llits, l’animació infantil
i el ball de vermut. •••

José Menor, pianista resident de l'Any Granados. © Ricard Alonso

‘ACTIVA’T
AL CASAL’

CONCERTS DE L’ANY GRANADOS
L’Auditori Municipal Enric Granados acull el
dijous 28 de gener, a les 20.30 h, el concert
inaugural de l’Any Granados, una commemoració que es desenvoluparà durant els
anys 2016 i 2017. Es tracta de l’obra “Goyescas”, d’Enric Granados, interpretada pel pianista resident de l’Auditori José Menor.
La suite “Goyescas”, composta l’any 1911,
és considerada l’obra mestra per a piano del
gran compositor lleidatà. José Menor actua
regularment com a solista amb orquestres
d’Europa, els Estats Units i l’Amèrica Llatina, a
més de desenvolupar una activitat continuada en recitals, ja sigui sol o bé col·laborant
amb grups de cambra. L’entrada al concert
costa 10 euros.

El dissabte 13 de febrer, a les 20.00 h, es reestrenarà l’òpera “Follet”, un drama líric d’Enric Granados amb text d’Apel·les Mestres, que
només s’ha representat el dia de la seva estrena al Teatre del Liceu. En termes de dramatúrgia reflecteix un interès post-Tristany per un
drama que és més simbòlic o psicològic que
actiu.
Amb aquesta recuperació es dóna llum a
una part força desconeguda de l’obra de Granados, la seva vinculació amb el modernisme
i el teatre líric català. L’Orquestra de Cadaqués
i el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados acompanyaran Erika Escribà (soprano),
Albert Casas (tenor) i els barítons Carlos Daza
i Àlex Sanmartí. •••

‘TRES NOVES EXPOSICIONS A LA PANERA
Al Centre d’Art La Panera es podran veure del 13 de febrer al 22 de
maig les exposicions “Vestir i desvestir cossos. Fenomenologies d’aparició”, que proposa una reflexió des de la moda i l’art sobre el cos, i
“L’escriptori circular”, de Guillermo Mora i Teresa Solar, un moble que
serà l’element de negociació constant entre dos artistes que procedeixen d’àmbits molt diferents de la creació plàstica. A més, del 13
de febrer al 20 de març es podrà visitar la sèrie de cartells “Situacions”,
que creen noves situacions i provoquen una certa estranyesa davant
l’inesperat (Foto © Guillermo Mora i Teresa Solar). •••

L’11 i el 22 de febrer, a les
18.00 h, es desenvoluparan
al Casal de la Dona les jornades “Què opinen les dones?
La convivència intercultural”
i “L’advocada respon...”, respectivament. El 24 de febrer,
a les 18.00 h, tindrà lloc una
visita guiada per la ciutat. •••

‘AIGÜES DEL
MÓN’
El Museu de l’Aigua acull
l’exposició permanent de
la col·lecció d’ampolles
d’aigua d’arreu, portades
pels mateixos visitants. Actualment disposa de 2.000
peces, que destaquen per
l’origen de l’aigua, la diversitat d’envasos, el disseny i
les etiquetes i per les particularitats de cada casc. •••

Ajuntament de Lleida • La Paeria

17

