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AGENDA

“VESPRES EN VERS”, CICLE DE RECITALS POÈTICS A LLEIDA
La 4a edició del cicle de recitals
poètics “Vespres en vers” constarà de quatre lectures poètiques
en veu de Núria Miret (Amb pedra,
6 de març), Amat Baró (La marca
de Caín, 3 d’abril), Josep M. Rodríguez (Oxigen pur, 8 de maig) i Enric Boluda (Dir-se, 5 de juny). Les
sessions se celebraran al Cafè del
Teatre de l’Escorxador a les 19 h i
l’accés serà lliure i gratuït.
Una de les singularitats
d’aquest cicle de recitals poètics és que tots van precedits per
un clip audiovisual produït per
l’Ajuntament de Lleida i dedicat
a cadascun dels poetes, una presentació que acostarà a la vida i
als pensaments més íntims de
cadascun dels recitadors, que a
continuació fan un recorregut
per la seva obra poètica per mitjà d’una selecció antològica dels
seus versos. •••

LES CANÇONS DE RICARD VIÑES, A L’AUDITORI
La companyia Kiddy Musics representarà a
l’Auditori Enric Granados el 9 de març, a les
18.30 h, “Hansel i Gretel. Un conte musical”,
una versió molt divertida i original del conte dels germans Grimm, amb fragments de
l’òpera d’Engelbert Humperdink. La Banda
Simfònica Unió Musical de Lleida proposa
el dia 10, a les 19 h, “Grans obertures i preludis”, un repertori dedicat a grans peces
simfòniques que pertanyen, principalment,
al romanticisme europeu. S’interpretaran
obres de Von Suppé, Verdi, Mendelssohn i
Txaikovski, entre d’altres.
Amb el concert “Ricard Viñes i el món de la
cançó francesa”, el 15 de març, a les 20.30 h,
Elena Gragera (mezzosoprano) i Anton Cardó (piano) faran gaudir al públic de cançons
amb acompanyament de piano, escrites al
llarg de la vida del gran compositor i pianista lleidatà, des de les més jovenívoles de la
dècada de 1890 fins a altres dels anys 1930,
amb textos d’alguns dels seus escriptors preferits.
Per al dia 16, a les 18.30 h, s’ha programat
el concert “So de Lluna”, el primer disc de
PeTaCa (Petit Taller de Cançons), on es parla
dels valors com ara la solidaritat, la diversitat,
el respecte per tot, per tothom, i l’amor.

LA CANADIENSE
El Museu de l’Aigua organitza el dissabte 16 de març, a
les 18 h, una visita guiada per
al públic en general a l’exposició “100 anys de la vaga
de La Canadiense”. L’equipament acull fins al maig
aquesta mostra informativa
a partir de la cronologia dels
fets ocorreguts a Camarasa i
a Barcelona, amb referències
a Lleida. La mostra es troba
instal·lada a l’exposició permanent “La força de l’aigua.
El Dr. Pearson i les obres de
La Canadiense a Lleida”. •••

ACTIVA’T AL CASAL
El Casal de la Dona organitza fins a final de maig en el
marc del programa “Activa’t
al Casal!” 11 tallers diferents.
Els dies 21 de febrer, 21 de
març i 25 d’abril tindrà lloc
el projecte “Anònimes”, que
reconeix la trajectòria de
dones lleidatanes anònimes, mentre que els dies
27 de febrer, 27 de març, 24
d’abril i 29 de maig es desenvoluparà la visita guiada
“La ciutat amb la mirada de
les dones”. •••

VISITES A LA MITJANA
L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de
les Terres de Lleida (OJC) proposa el 17 de
març, a les 19 h, el concert “Música de cinema i percussions Drum Circle!”, en què vol
que públics nous vinguin a l’Auditori i es
facin seva l’orquestra. I ho farà a través d’un
projecte en el qual la música de cinema, interpretada per l’OJC, s’intercalarà amb diverses intervencions de l’OJC i percussions de
diversos col·lectius de la ciutat.
Amb “Fora de sèrie. La música de la petita
pantalla” (foto), el grup LleidArt Ensemble proposa el 30 de març, a les 19 h, un recorregut
pels temes musicals més sonats de la televisió
des dels anys 1980 fins a l’actualitat per acostar la música de cambra a tots els públics. •••

El tercer diumenge del mes
a les 11.30 h té lloc una visita guiada gratuïta al Parc de
la Mitjana, en què un tècnic ambiental acompanya
els participants per l’espai
protegit per mostrar-los els
valors naturals de cada estació de l’any. A més, fins a
les 14 h es pot veure l’exposició permanent i l’audiovisual sobre la història, l’ecologia i els valors del parc al
Centre d’Interpretació de la
Mitjana. El centre és obert
de dilluns a divendres, de
les 10 a les 14 h. El tercer
diumenge de mes, l’horari
és de les 10.30 a les 14 h. •••
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