Agenda Cultural

AGENDA
CONCERT D’HOMENATGE A GRANADOS A NOVA YORK
El pianista José Menor va posar dempeus el públic
del Carnegie Hall de Nova York en el recital (foto de
Jiyang Chen) que es va celebrar el 24 de març, el
mateix dia que es complia el centenari de la desaparició del compositor lleidatà Enric Granados. El
concert d’homenatge va omplir el Weill Recital Hall
i els assistents van dedicar una llarga ovació a la interpretació que José Menor va oferir de Goyescas,
dels valsos poètics i d’altres peces de Granados. En
la vetllada es van estrenar també unes improvisacions, obra de Menor sobre El Pelele.
El recital forma part dels actes que coordina
la Comissió de l’Any Granados que va constituir
l’Ajuntament de Lleida i que reuneix les principals
institucions culturals i musicals del país. L’organització del concert a Nova York ha comptat amb el
suport de l’Institut Ramon Llull. •••

L’ESCORXADOR
Los Titiriteros de Binéfar representaran el 2 i el 3 d’abril
(a les 18.00 i a les 12.00 h,
respectivament) al Teatre
Municipal de l’Escorxador
l’obra “El Bandido Cucaracha”, un espectacle amb
música en directe d’instruments tradicionals aragonesos. Els dies 16 i 17 d’abril
(a les 20.30 i a les 19.00 h)
les Dimitri Ialta posaran en
escena l’espectacle “La coronació de Barbarella”. •••

LLEIDA CAMINA
‘EL PETIT PIANO’, A L’AUDITORI
L’Auditori Municipal Enric Granados acull el
diumenge 3 d’abril, a les 19.00 h, el concert
de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de
les Terres de Lleida titulat “Cordes de primavera”. L’OJC oferirà el neobarroquisme de
Respighi, el romanticisme d’Elgar i les visions
cinematogràfiques per a cordes que Joan Espina ens suggerirà des del violí de diverses
bandes sonores de pel·lícules com “Psicosi”,
“La llista d’Schindler”, “El violinista a la teulada” i moltes altres arranjades per ell mateix.
El guitarrista Carlet Trepat farà gaudir el
públic, el divendres 8 d’abril, a les 20.30 h,
del concert “Granados-Llobet: 100 anys d’un
viatge”. Aquest concert fa memòria de la travessia que els dos músics van fer junts rumb
a Nova York. És un homenatge a Granados i
també un reconeixement a la gran tasca que
Miquel Llobet va fer, ara fa també cent anys,
en adaptar per primera vegada a la guitarra
la música del compositor lleidatà. L’ èxit de
les transcripcions de Llobet sobre música
de Granados ha convertit aquestes obres en
clàssics del repertori de l’instrument.
La soprano Marta Matheu i el pianista
Albert Guinovart interpretaran el concert
“Poesia i música de la Reinaxença al Noucentisme” el divendres 22 d’abril, a les 20.30 h.

La poesia en català fou el principal gènere literari de la Renaixença. Amb aquest concert
també es comptarà amb el poeta de la música, Granados, de qui se sentiran diferents
cançons interpretades pels reconeguts músics Marta Matheu i Albert Guinovart.
El dissabte 30 d’abril, a les 17.30 h, es viurà
l’estrena absoluta d’“El petit piano”, a càrrec
de Lleidart Ensemble i el Centre de Titelles
de Lleida. Per mitjà de la seva música, recreada en viu per tres concertistes i de les mans
d’una actriu i un actor, tots dos titellaires, el
públic pot endinsar-se en el joc escènic d’uns
titelles i d’uns dibuixos animats que evoquen
i descriuen, d’una manera amena i divertida,
el perfil artístic i humà d’Enric Granados. •••

Dins del projecte “Lleida
Camina”, el dia 3 d’abril tindrà lloc la Marxa Popular
del Segrià, amb tres recorreguts de 14, 21 i 32 km.
El 10 d’abril se celebrarà la
Caminada popular “Peus actius” de 9 km. El 17 d’abril es
desenvoluparà la Caminada
popular “El voluntariat en
marxa” de 10 km. •••

MERCAT DE LES
IDEES
El 10è Mercat de les Idees
se celebrarà el dissabte 9
d’abril, de les 10 a les 21 h,
a la plaça de la Catedral (carrer Major), on s’instal·laran
12 envelats per donar cabuda a 24 artistes de 16 a 35
anys o col·lectius residents,
estudiants o que treballin a
la ciutat. Hi haurà parades
amb obres fetes a mà de diferents modalitats d’art. •••
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