Cultura • Octubre de 2016

Gran exposició sobre la vida i l’obra d’Enric Granados
• Destacarà la relació de l’artista lleidatà amb el modernisme català i les avantguardes europees
Lleida acollirà l’any vinent una gran exposició a l’entorn de la figura d’Enric Granados,
que durà a terme el Museu de la Música de
Barcelona, amb el suport de l’Ajuntament
de Lleida, la Generalitat i el Govern estatal.
Aquesta mostra, que posteriorment es podrà veure a Barcelona, posarà l’accent en
els aspectes del compositor lleidatà que
fins ara han passat més desapercebuts,
com ara la seva relació amb el modernisme

Concert d’homenatge al pianista. © Paeria

català i les avantguardes europees, sense
oblidar el seu llegat com a pianista, compositor per a piano i pedagog. Una altra de
les grans cites del 2017 en el marc de l’Any
Granados serà l’estrena de la producció de
l’opera Goyescas o los Majos enamorados,
que s’escenificarà el 7 de maig a La Llotja.
També es farà un seminari sobre el compositor, commemoracions a Madrid i París
i concerts de gran format. •••

Cervantes, Shakespeare i Llull, a la Seu Vella
• Edicions especials de la “Tarda dels lectors” al claustre del gran monument lleidatà

Dos lectors al claustre de la Seu Vella. © H. S.
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La “Tarda dels lectors” se celebra cada dimecres, de les 15 a les 19.30 h, al claustre
de la Seu Vella per promocionar-lo com
un espai privilegiat de lectura. Només cal
portar un llibre o un e-book i facilitar-ne les
dades a la recepció del monument per gaudir de la lectura i del patrimoni de manera
gratuïta. A la proposta habitual d’oci cultural i d’estímul de la lectura, s’hi han sumat
tres edicions especials per commemorar

els 400 anys de la mort de Miguel de Cervantes (1547-1616) i William Shakespeare
(1564-1616) i els 700 anys de la mort de Ramon Llull (1232-1316). L’acció ha consistit
a dedicar una de les tardes de dimecres a
cadascun d’aquests autors universals amb
una lectura en veu alta de passatges de les
seves obres. Els títols han estat “El Quixot va
passar per Lleida?”, “Shakespeare en traducció lleidatana” i “Llull il·lumina Lleida”. •••
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Temporada de La Llotja amb 24 espectacles
• La programació inclou funcions de teatre, concerts, obres musicals, òpera, humor, màgia i dansa
El Teatre de La Llotja oferirà des del segon
semestre del 2016 fins al gener del 2017
un total de 24 espectacles
–sis més que en el maConcerts
teix període de l’any
d’Antonio
passat– i 32 funcions
d’una alta qualitat
Orozco i Pablo
entre teatre per a
López i la dansa
adults i familiar, cond’Igor Yebra
certs, musicals, òpera,
humor, màgia i dansa.
Es posaran a la venda 31.500
entrades.
The History of Rock, un espectacular repàs a les figures més destacades d’aquest gènere. © Paeria

Actors i actrius de renom com Joan
Pera, Lloll Bertran, Mireia Portas, Emma
Vilarasau, Jordi Bosch i Àngel Llàcer; cantants com Antonio Orozco i Pablo López;
la ballarina Sara Baras; musicals com Cabaret –que estrena a Lleida la gira catalana– o El petit príncep; els espectacles de
màgia d’Anthony Blake i Jandro.tv; l’òpera
Don Giovanni, i quatre espectacles de dansa ompliran la programació cultural.

Pel que fa al teatre, La Llotja oferirà les
obres L’avar de Joan Pera i Caiguts del cel.
Els concerts vindran de la mà dels cantants
Pablo López, Antonio Orozco, Christmas.
cat i l’Orquestra tradicional nacional xinesa. A més hi haurà grans tributs, com ara
The History of Rock (grans temes des d’Elvis Presley fins a U2) i Symphonic Rhapsody of Queen. En el gènere de l’òpera es

representarà l’obra Don Giovanni, a la qual
se sumen els espectacles de dansa The
Best On, Zorba el grec i La bella dorment. •••

Teatre de La Llotja
Tel. 973 23 96 98
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Mostra de Cinema i Audiovisual Català

• “L’artèria invisible”, millor llargmetratge de ficció, i “Tarajal”, millor documental llarg
tival van ocupar durant cinc
dies espais de la ciutat, com
ara el Teatre Municipal de l’Escorxador, el Cafè del Teatre,
el Rectorat de la UdL i l’Aula
Magna de l’IEI.

Els guardonats d’aquesta 7a edició de la mostra. © Paeria

Som Cinema, la Mostra de
Cinema i Audiovisual Català,
ha celebrat la seva 7a edició
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del 19 al 23 d’octubre amb
una trentena d’obres audiovisuals. Les projeccions del fes-
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Durant la inauguració es va
lliurar a Alba Sotorra el 3r Premi Lleida Visual Art, convocat
per la Paeria, pel seu projecte
“Amazones”, i es va projectar
el llargmetratge Callback, dirigit per Carles Torras, millor
pel·lícula del Festival de Màlaga. També destaquen Pols, de
Llàtzer Garcia, o 73’, de Jose
Pozo, que es va estrenar en
primícia al festival.
La Mostra de Cinema i Audiovisual Català, organitzada

per Suggeriments amb el suport de la Paeria i la Diputació
de Lleida, ofereix el seu aparador a les produccions audiovisuals fetes des de les escoles
de cinema, productores independents o àrees d’audiovisual universitàries dels territoris
de parla catalana.
Coincidint amb el festival la
Biblioteca Pública es va exhibir també una mostra de nous
creadors de cinema català. El
palmarès del festival va ser:
L’artèria invisible (millor llargmetratge de ficció), 14 anys i
un dia (curtmetratge de ficció), Tarajal, desmuntant la impunitat a la frontera sud (millor
documental llarg), i Campanya (documental curt). •••

