Agenda Cultural

AGENDA
EXPOSICIÓ DE XAVIER
GOSÉ AL MUSEU MORERA

SI NO FOS QUE...

Si no fos que... és una visita
guiada teatralitzada a les
instal·lacions del Teatre Municipal de l’Escorxador que
tindrà lloc el diumenge 19
de juny a les 12 h. Per mitjà
dels actors de les companyies El Sidral i Xip Xap, el
públic coneixerà la història
de l’antic escorxador de Lleida i sabrà què hi ha al teatre
quan no es fa funció. Entrada gratuïta. Cal recollir invitació anticipada a la taquilla
del Teatre. •••

La mostra “Xavier Gosé 1876-1915. Il·
lustrador de la modernitat” es pot veure
fins a l’11 de setembre al Museu d’Art Jaume Morera (foto: Xavier Gosé, High Life, del
Museu d’Art Jaume Morera). El museu lleidatà i el Museu Nacional d’Art de Catalunya
revisen en aquesta exposició retrospectiva
el llegat artístic de totes les etapes i les facetes creatives de Gosé. La mostra reuneix
el millor de la seva obra coneguda, més de
200 peces, entre pintures, dibuixos, revistes
i il·lustracions. El 10 de juliol, 7 d’agost i 4
de setembre, a les 11.30 h, es faran visites
comentades per al públic en general, i el 5
de juny, exclusivament per a famílies amb
infants de 3 a 10 anys. Cal fer la inscripció a
l’Oficina de Turisme de Lleida (tel. 973 70 03
19 o infoturisme@paeria.es). •••

LLEIDA CAMINA
CENT ANYS DE MÚSICA CORAL CATALANA A L’AUDITORI
“País de poetes... i músics! 100 anys
de música coral catalana” és el títol
del concert que el Cor de Cambra de
l’Auditori Enric Granados (a la foto),
amb Jordi Castellà al piano, oferirà
el dissabte 4 de juny, a les 20.30 h, a
l’Auditori Municipal Enric Granados.
El programa fa un repàs per 100
anys de música coral catalana, i alhora la posa al nivell de la poesia catalana. Des de l’èxit popular de les sardanes de
Morera i la figura clau d’Antoni Nicolau, que a
partir del 1900 va dedicar la seva experiència
en la composició simfònica a fundar l’escola
catalana de composició coral que donaria
entitat al repertori i marcaria la línia qualitativa de l’Orfeó Català: Vives i Millet, però també Francesc Pujol. Passant per grans noms de
la música que també dedicaren obres al cor:
Taltabull, Blancafort, Serra, Lamote, Toldrà,
etc., fins al recentment traspassat Manuel
Oltra i els compositors actuals. El programa
està triat, alhora, com un repàs per la poesia
catalana de tot un segle de renaixença cultural, ja que conté també els referents de la
nostra poesia.
El diumenge 5 de juny, a les 19 h, la Jove
Orquestra de Ponent interpretarà el concert

En el marc del projecte “Lleida Camina”, el 12 de juny hi
ha programada la III Marxa
Universal per la Pau a Lleida,
de 10 i 14 km, amb sortida a
les 8 h des de les poblacions
d’Artesa de Lleida, Sunyer,
Alcarràs, Vilanova de la Barca i Alpicat i arribada a la Seu
Vella. Per a més informació:
podeu enviar un correu a
muasc.lleida@gmail.com. •••

“A ritme de simfònic!”, en què la danesa serà
indispensable per a la música. Serà un espectacle ballat amb obres de Brahms, Dvorâk i
Strauss que pretén trencar amb el format tradicional de concert simfònic.
Finalment, Halír Trio interpretarà el dissabte 11 de juny, a les 20.30 h, “Trios de Granados i Dvorâk”. El grup és format per Vaclav
Macha (pianista), Jana Podolská (violoncel)
i Eduardo García Salas (violí). Aquest últim
és un dels músics sortits del Conservatori de
Música de Lleida que va marxar a estudiar i a
viure fora del país. Establert a Praga, proposa
un concert amb obres de compositors de la
ciutat on va néixer (Lleida) i de la ciutat on
resideix actualment, Granados i Dvorâk, representants de l’essència de la música de les
seves terres. •••

BIOBLITZ AL
PARC DE LA
MITJANA

El Parc de la Mitjana acollirà
el 4 i 5 de juny la celebració
de la Bioblitz, una marató científica dirigida per
especialistes oberta a tot el
públic, per trobar i identificar com més espècies millor (micromamífers, ocells,
etc.) per fer un inventari.
Activitat gratuïta. Inscripció:
www.paeria.es/tramits. •••
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