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Agenda Cultural

AGENDA
MERCAT DE LES IDEES

LA BATNIGHT

El 9è Mercat de les Idees de Lleida se celebrarà el dissabte 24 de setembre, de les
10 a les 21 h, a la plaça de la Catedral, on
s’instal·laran 12 tendals per donar cabuda
a 24 artistes o col·lectius. Es tracta d’un espai a l’Eix Comercial en què joves creadors
emergents de 16 a 35 anys, residents, estudiants o que treballen a la ciutat de Lleida,
exposen o venen les seves obres de bijute-

ria, joieria, disseny tèxtil, fotografia, pintura,
il·lustració, grafit, escultura, etc. El Mercat de
les Idees, organitzat per la Regidoria de les
Polítiques per als Drets de les Persones, té
com a objectiu donar a conèixer els treballs
d’artistes emergents, potenciar la creativitat
de les persones joves i donar sortida als seus
articles i fer visible el seu treball a la resta de
ciutadans. •••

L’ESCOLANIA DE MONTSERRAT TORNA A L’AUDITORI

La programació d’octubre a l’Auditori Municipal Enric Granados comença el dissabte 1,
a les 20.30 h, amb el concert “La paraula i la
música”. El pianista i director Néstor Bayona
torna a Lleida per presentar un programa
fora del format clàssic, que combinarà la
música de solista, d’òpera i de cambra, amb
relats i històries de diferents autors. Es podrà
escoltar la música de les obres més íntimes i
desconegudes per a piano sol de Granados,
unides amb l’obra de Janacek En la Boira,
igual que fragments de L’Anell del Nibelung
de Wagner i el segon trio de Xostakóvitx.

interpretarà les sis primeres Danzas españolas de Granados en una versió orquestral
inèdita arranjada per Pedro Pardo. En la segona, més de 350 persones, entre cantaires
i músics, interpretaran obres corals d’amics i
contemporanis de Granados per acabar amb
dues de les seves composicions per a cor:
Salve Regina i El Cant de les Estrelles, la gran
obra coral de Granados, en una versió per
ensemble de Pedro Pardo.

El diumenge 9, a les 19 h, tindrà lloc el
concert de cloenda del XI Festival Musiquem
Lleida, amb la Coral Shalom i l’orquestra de
cambra.

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de
les Terres de Lleida homenatjarà el diumenge 23, a les 19 h, Emili Pujol, una de les figures musicals més rellevants de Lleida. Els
guitarristes Carles Trepat i Carles Herraiz presentaran els concerts d’Antonio Vivaldi que
el mestre Pujol va adaptar per a la guitarra.

Continuant amb l’homenatge a Enric Granados, el diumenge 16, a les 20 h, es desenvoluparà l’espectacle “El Cant de les Estrelles”.
En la primera part, el grup LleidArt Ensemble

Finalment, el divendres 28, a les 20.30 h,
l’Escolania de Montserrat oferirà “Moreneta
en sou”, un programa amb música religiosa i
un repertori de cançons populars. •••

La Batnight, la nit dels ratpenats, es farà el divendres
23 de setembre al Parc de la
Mitjana, de 18 a 23 h. Cada
any per aquesta època s’organitzen arreu d’Europa
activitats per donar a conèixer els ratpenats i les seves
curioses
característiques.
L’activitat és gratuïta. Per a
la passejada nocturna les
places són limitades i cal fer
la reserva al tel. 973 70 04 55
o inscriure’s al web https://
www.paeria.es/tramits. •••

PEDALADA
POPULAR

Els carrers de Lleida s’ompliran de bicicletes el matí del
diumenge 25 de setembre
amb la celebració de la Pedalada popular. La prova és
oberta a tothom. La sortida
tindrà lloc a les 11 h al Parc
de la Mitjana i els ciclistes
tornaran al mateix indret
després de fer un recorregut
aproximat de 10 km. No cal
inscripció prèvia. •••

TARDA
DE LECTORS

El claustre de la Seu Vella
es converteix en un espai
suggeridor, de repòs, de
concentració i, també, de
lectura tots els dimecres a
la tarda amb la proposta
“La Tarda dels lectors”. Totes
les persones que s’atansin
a l’emblemàtic monument,
de les 15 a les 19.30 h, amb
un llibre o un e-book per
gaudir de la seva lectura hi
tindran l’entrada gratuïta. •••
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