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ESPAI CAVALLERS SE SUMA A L’ANY LLULL
CINEMA I ART

La Galeria Espai Cavallers es vol sumar a
l’Any Llull amb una exposició que té com
a títol “Combinatòria”, en què es presenten
obres de Salvador Juanpere i Joanpere Massana. L’elecció d’aquests artistes per part de
la Galeria ha estat feta tenint en compte el
perfil de cada pintor des d’un punt de vista
interpretatiu de l’obra de Llull, el seu personal interès pel treball i la figura de Llull i

el fet que la combinatòria dels seus noms
dóna lloc a un so comú: Joanpere i Juanpere. El treball del Salvador Juanpere arrela en la tradició escultòrica minimalista i a
l’arte povera. L’obra d’en Joanpere Massana
mostra un univers creatiu que recorre constantment la relació entre l’home i la natura i
l’univers. L’exposició es pot veure fins a l’11
de desembre. Foto: Joanpere Massana. •••

LA JULIÀ CARBONELL I SEUS AMICS A L’AUDITORI
Un concert amb i per als amics de
l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell
de les Terres de Lleida inaugura el
diumenge 13, a les 19 h, la programació del mes de novembre a l’Auditori Municipal Enric Granados. “La
Julià Carbonell&Friends” reunirà un
ventall de luxe d’alguns dels solistes
i les formacions que han passat per
l’orquestra durant els seus 15 anys
d’existència. Serà un concert ple de
sorpreses i amb actuacions tan interessants
com les del grup Blaumut, la mezzosoprano
Marta Infante, el baríton Lluís Sintes i el Cor
de Cambra de l’Auditori Enric Granados.
La Banda Municipal de Lleida (foto), que
compleix 20 anys, protagonitzarà el diumenge 20, a les 19 h, el Concert de Santa Cecília,
en què s’interpretarà la Missa de Santa Cecília de Gounod. A més, es recuperarà de l’Arxiu històric municipal la marxa per a banda
de música que duu el títol “La Paeria”. Entre
els solistes que hi intervindran destaquen la
soprano Montse Seró, el tenor David Garravé
i el baríton Àlex Bometón, a més de la participació de diferents corals.
Els més petits tenen una cita el dissabte
19, a les 18.30 h, amb l’espectacle musical

L’Aparador de La Palma–
Centre de Recursos Juvenils
acull fins al 30 de novembre una exposició d’obres
d’alumnes de 2n de Batxillerat Artístic del Col·legi
Episcopal que porta per títol
“Cinema i art”. Amb un ampli
ventall temàtic i cronològic,
es poden veure obres gràfico-plàstiques inspirades en
films reconeguts per la seva
qualitat, en els diferents moviments i gèneres cinematogràfics. •••

TEMPLER
PER UN DIA

Turisme de Lleida ha programat més sessions de
l’activitat “Templer per un
dia” al castell de Gardeny
amb visites dinamitzades
els migdies dels diumenges
13 de novembre i 11 de desembre. Per a més informació: Turisme de Lleida (carrer
Major 31 - tel. 973 70 03 19).
Cal reserva prèvia perquè les
places són limitades. •••

per a quartet de corda i tuba “Effie l’elefanta.
Una gran història d’amistat”.
El dijous 24, a les 20.30 h, es podrà gaudir
del concert “Mozart i el quartet de corda”, a
càrrec del Quartet Teixidor. Els últims quartets de Mozart són una veritable condensació de tota la seva saviesa musical i un dels
cims del Classicisme vienès. Va absorbir tots
els elements musicals de la seva època però
també va saber girar els ulls als mestres del
passat.
En el marc del Mamapop 2016, el dissabte 26, a les 19 i a les 22 h, es podran escoltar
les millors cançons del pop rock espanyol
de tots els temps amb acompanyament de
l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les
Terres de Lleida. •••

RUTA PER
L’HORTA

L’ecodescoberta “L’Horta de
Lleida, més enllà dels fruiters” consta d’un recorregut
amb autocar per veure alguns dels espais d’alt valor
ecològic que es troben a la
zona nord de l’Horta de Lleida. L’activitat tindrà lloc el 6
de novembre, de les 10 a les
13 h, és gratuïta i cal inscriure’s al web https://www.paeria.es/tramits. A més, es va
fer el curs “És temps de bolets!” (22 i 23 d’octubre). •••
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