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TEATRE DE LA LLOTJA

ESPECTACLES

MUSEUS

MUSEU DE L’AIGUA
Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel.: 973 211 992. www.museudelaigua-
delleida.cat //museuaigua@paeria.cat

DIJOUS, 17 D’ABRIL.
Visites guiades gratuïtes
11.00: Dipòsit del Pla de l’Aigua.
12.30: Pous del Gel.
Inscrip.:museuaigua@paeria.cat

Pous del Gel de Lleida.

TEATREMUNICIPAL
Balaguer.www.teatre.balaguer.cat

DISSABTE 26 D’ABRIL. 22.00 H.
Joan Pera estrenaRiure és un art.
Preus: 20 € platea - 18 € amfiteatre.
Venda: 973445252 .
Més informació: www.bala-
guer.cat

AUDITORI ENRIC GRANADOS
Lleida. Pl. Mn. Cinto Verdaguer, s/n
25004. 973 700 639. auditori@paeria.cat

DIMECRES 23 D’ABRIL. 20.30 H.
Aqua. LleidArt Ensemble. 10€/8€
DIVENDRES 25 D’ABRIL. 20.30 H.
Grandes tríos románticos.
Trio Arsis. 10€/8€

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279 356.

DISSABTE 26 D’ABRIL.19.00 H. PLAÇA DE
L’ESCORXADOR
Pelat. Joan Català. Circ-dansa.
DISSABTE 26 D’ABRIL. 20.00 H. SALA 2
H2B. Berta Puigdemasa i Béné Car-
rat. Dansa.
2, 3 I 4 DE MAIG
Fira de Titelles de Lleida.

DIUMENGE 18 DE MAIG. 12.00 H.
Avui no hi ha funció... Si no fos
que... El Sidral i Xip Xap. Visita tea-
tralitzada.
Més informació: www.teatrees-
corxador.blogspot.com

TEATRE ATENEU
Tàrrega, plaça Carme. Tel. 973 31 07 31

TÀRREGA SONA 2014
Diumenge 13 d’abril. 19.00 h: Con-
cert d’Electrotoylets (familiar).
Electrònica i melodies tradicionals.
Organitza: regidoria de Cultura.
www.tarrega.cat/sona

PROPOSTES

MÚSICA

Grup Electrotoylets.

DON JUANTENORIO Dissabte, 12 d’abril. 18.00 i 21.00 h.

ESPAI ORFEÓ
Lleida.
973 233 554. www.orfeolleidata.cat

DISSABTE 12 D’ABRIL. 19.00 H.
Divertimento. Espectacle fami-
liar. Una forma divertida de re-
córrer diferents cultures a través
de l’humor i la música. 10€/8€

Espectacle ‘Divertimento’.

Més informació awww.teatredelallotja.cat o trucant al 973 248 925 /
973 239698. Venda d’entrades awww.teatredelallotja.cat, la taquilla del teatre de dilluns a

dissabte (17.00 a 21.00 h) i Oficina de Turisme de Lleida (c. Major 31 bis).

LleidArt Ensemble.

Baró va presentar ‘La ruta dels genets’ l’estiu passat al pati gòtic de l’IEI.

AMADO FORROLLA

EUROPA PRESS
❘ BARCELONA ❘ El festival de músi-
ca d’autor BarnaSants tanca-
rà la seua 19 edició dilluns amb
el concert de Xavier Baró i de
L’Art de laTroba, que posaran
punt i final a una mostra que
ha reunit uns 15.000 especta-
dors des del gener. Segons va
informar ahir el director del fes-
tival, Pere Camps, Baró presen-
tarà juntament amb L’art de la
Troba i l’arpista JosepMaria Ri-
belles el disc que va gravar l’any

passat en directe a petició del
festival,La ruta dels genets, que
constitueix una antologia de la
seua evolució artística. Baró va
explicar que la música que de-
fensa BarnaSants viu un mo-
ment de desprestigi perquè es
considera avorrida i se l’ha
apartat de l’opinió pública, pe-
rò la va defensar afirmant que
“la cultura es representa millor
en la cançó d’autor”.Va afegir
que prepara un nou treball de
sis o set temes, musicat només

amb la seua veu i la seua gui-
tarra, que sortirà abans de l’es-
tiu i que va definir com“un àl-
bum conceptual que analitza la
situació neofeudal en la qual es
troba el país”. Camps va asse-
gurar que BarnaSants és el punt
de trobada intergeneracional
entre músics amb les seues més
de 100 actuacions de petit for-
mat d’estils variats al llarg del
festival per “cuidar la plurali-
tat” i donar a conèixer nous cre-
adors.

Xavier Baró tanca Barnasants
dilluns i prepara un nou àlbum

CERTÀMENSMÚSICA

Manel i Els Pets, avui a Lleida i el
festival Re-sona deTorrefarrera

MÚSICACONCERTS

❘ LLEIDA ❘ Lleida viurà avui una jor-
nada de pop-rock català, amb
concerts de Manel i Els Pets, en-
tre altres grups. El quartet Ma-
nel presentarà les cançons que
pivoten del folk al pop del seu
últim treball, Atletes baixin de
l’escenari aquesta nit a les 22.00

h al Cotton. Per la seua part, Els
Pets presentaran el seu disc,
L’àrea petita, aTorrefarrera, en
el Festival Re-Sona, que comen-
çarà a les 22.30 h. El certamen
comptarà també amb Els Catar-
res, Buhos, Germà Negre i Mi-
quel del Roig.

El cantant i compositor francès Charles
Aznavour, elmes de juny al Liceu

MÚSICACONCERTS

❘ BARCELONA ❘ El cantant, composi-
tor i actor francès CharlesAz-
navour tornarà a Barcelona el
26 de juny amb un únic concert
al GranTeatre del Liceu i per al
qual sortiran a la venda les en-
trades dilluns. El repertori in-
clourà les seues cançonsmés em-

blemàtiques La bohème, La
Mamma, Sur ma vie, Après
l’amour, Parce que, Que c’est
triste,Venice,Les plaisirs démo-
dés i Comme ils disent. Nascut
a París el 1924, compta ambmés
de 50 discos publicats i 100 mi-
lions de còpies venudes.

Imatge d’arxiu del veterà cantant francès Charles Aznavour.
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Antoni Bernad
críticad’art

La Fundació Fòrum deTa-
rragona presenta una
mostra del fotògrafAn-

toni Bernad (Barcelona,
1944). L’encontre és singular,
ja que la Fundació ha obtin-
gut un reconeixement inter-
nacional pel seu bon criteri
expositiu i aquesta és la pri-
mera vegada que dedica una
mostra a la moda, i perToni
Bernad no es tracta d’una
mostra més, sinó que pren
consciència que ho fa en un
espai estrictament fotogràfic.

Tot i que l’autor és unmes-
tre de la fotografia de moda
i els seus reportatges es pu-
bliquen habitualment a revis-
tes com Vogue, Vanity Fair,
UomoVogue, Elle, Telva o
Marie Claire, també són co-
negudes la seva mirada artís-
tica i les seves motivacions
culturals. L’any 1984 –per
exemple– va publicar el llibre
Retrats-Catalans en què re-
tratava alguns dels personat-
ges centrals d’una determina-
da cultura catalana.Algunes
d’aquestes imatges es barre-
gen a la mostra actual amb la
naturalitat i la companyia de
veure Joan Miró, Albert
Ràfols Casamada i Maria Gi-
rona, o Oriol Bohigas, al cos-
tat de models posant. El re-
trat més reconegut de Toni
Bernad és el que va fer aAn-
toniTàpies, tot evocant el seu
autoretrat de joventut.A l’ex-
posició s’inclouen altres re-
trats que no figuraven en
aquella publicació i que són
altament extraordinaris, com
el que va fer aAntoni Llena
i Àngel Jové per a la mostra
que tots dos varen presen-
tar l’any 1990 a la galeria Se-
bastià Petit de Lleida. Els seus
dos rostres semblen emergir
o a punt d’ensorrar-se en un
precís instant. Es tracta d’una
imatge prodigiosa, per la sin-
tonia queToni Bernad té amb
aquests dos autors.Una imat-
ge mestra.

Com a fotògraf de moda,
tot aquest bagatge exquisit
cultural ha contribuït de ma-
nera especial a entendre
aquest món tan específic.To-

ni Bernad va estudiar a la
Massana de Barcelona i es
va instal·lar a París l’any
1965.Al seu retorn va co-
mençar a treballar per publi-
cacions periòdiques, a
guanyar premis, com el
Loewe de Premsa l’any
1974, i a presentar exposi-
cions a Barcelona. Els seus
reportatges, ja sigui en blanc
i negre o en color, tenen una
posada en escena molt acu-
rada, que fa que el resultat
sembli d’ allò més natural.
Aconsegueix que les models
oblidin que posen, i crea uns
ambients càlids en què la
pròpia model participa més
enllà de la roba que llueix.
La seva musa és la model
Laura Ponte i això ja vol dir
que defuig de cànons volup-
tuosos, per acostar-se a l’ex-

quisidesa. L’exposició de la
Fundació Fòrum, ha volgut
triar les imatges en la mesu-
ra que aquestes expliquen
històries en la disposició com
a conjunt. Chantal Grande,
la comissària, ha ordenat les
obres en funció de la sinto-
nia dels reportatges, tot
creant nous encontres entre
imatges d’èpoques diferents,
que ajuden a conceptualit-
zar l’obra de l’autor.

Toni Bernad ja havia ex-
posat amb anterioritat, a la
Galeria Joan Prats oTàndem
de Barcelona, al Palau Ro-
bert o al Pavelló de la Repú-
blica de Barcelona, però amb
aquesta exposició dóna un
pas important vers una cons-
ciència que després de tants
anys d’exercici, el seu treball
mereix una mirada més pro-
funda, que la que trobem ha-
bitualment als seus reportat-
ges de revistes.

JOSEPMIQUEL GARCIA

CULTURA/ESPECTACLES

ÒSCAR MIRÓN

Literatura■ L’IEI va acollir ahir la presentació del llibre El
pájaro en el jardín (Milenio) del metge Jorge Soler. Es trac-
ta d’un compendi de contes sobe vides de dones decidides
i compromeses per un futur millor.

La seva musa és la

model Laura Ponte:

defuig de cànons

voluptuosos i s’acosta

a l’exquisidesa

CERTÀMENSMÚSICA

Mésde 400persones en el primer Re-Sona Kids
❘ LLEIDA ❘Torrefarrera va acollir
ahir la primera edició del Re-
Sona Kids, en el marc del Fes-
tival Re-Sona, amb tallers de
gralla, percussió i dansa per als

més petits, a més de la Prime-
raTrobada de Combos iAgru-
pacions de Música Moderna.
Hi van participar unes 400 per-
sones i Jaume Casanovas, de

l’Associació Lo Jovent assenya-
lava que l’èxit els anima a re-
petir el 2015.A la nit hi estava
prevista l’actuació d’Els Pets,
entre altres grups.

ElMuseu de Lleida estrena
‘La cuina dels hereus’
La pròxima cita està prevista el 18 demaig al turó de la Seu

ACTIVITATSART IGASTRONOMIA

Unmoment del dinar d’ahir al Museu de Lleida, ambmés d’una vintena de persones.

ÒSCAR MIRÓN

❘ LLEIDA ❘ Més d’una vintena de
persones van participar en la
inauguració del cicle Gastro-
nomia & Patrimoni: La cuina
dels hereus, ahir al Museu de
Lleida.

La cita va començar amb una
visita temàtica guiada amb ape-
ritius i va acabar amb el dinar
del menúQuaresma, amb el xef
Mateu Blanch com amestre de
cerimònies. Els comensals van
disfrutar d’entrants de crema
de parmentier de porros i car-
paccio de bacallà amb gelat de

tomata i alfàbrega, a més de
brandada de bacallà amb
espàrrecs. Els plats principals
van ser cigrons amb ou i baca-
llà ambmel amb ceba i panses.
Les postres, mel i mató, car-
quinyolis i fruita seca.Tot ple-
gat,maridat amb vins de laVin-
ya elsVilars.

El cicle continuarà els mesos
de maig, juny, juliol setembre i
octubre en diferents espais.
L’impulsen Como Pomona, el
Museu de Lleida i elTuró de la
SeuVella.

SEGÜENTOPORTUNITAT

SeuVella
❚ La pròxima etapa tindrà lloc el
18 demaig, al turó de la SeuVe-
lla, coincidint amb la Festa de
Moros i Cristians.

Programa
❚Tindrà lloc una visita guiada al
monument i un menú de tast
amb la cuina del receptari de
l’edat mitjana Sent Soví.
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Concert deManel dissabte a la nit a Cotton Club de Lleida.

MAGDALENA ALTISENT

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Lleida iTorrefarrera es
van bolcar la nit de dissabte amb
el rock català. La capital del Se-
grià va acollir un concert de la
banda Manel al Cotton Club,
mentre queTorrefarrera va reu-
nir unes 1.400 persones en la
tercera edició del festival Re-So-
na, amb actuacions d’Els Pets,
Els Catarres, Buhos, Germà Ne-
gre i Miquel Roig al pavelló mu-
nicipal.

El grupManel va tornar a Llei-
da, gairebé quatre mesos després
del seu concert a la Llotja, per
interpretar de nou els temes del
seu últim treball,Atletes, baixin
de l’escenari.ATorrefarrera, el
festival va incloure per prime-
ra vegada la proposta de lleure
familiar Re-Sona Kids, amb ac-
tuacions de joves estudiants de
música que va reunir unes 400
persones a la sala polivalent de
l’ajuntament. L’entitat organit-
zadora, l’Associació Lo Jovent,
va expressar ahir la seua satis-
facció davant de la bona respos-
ta del públic, que ha permès, en
aquesta nova edició del festival,
superar els 1.200 assistents de
l’any anterior. L’associació va
corroborar que hi haurà una
quarta edició el 2015 i que re-
petiran el Re-Sona Kids en cons-
tatar que ha tingut acceptació.

Lleida i Torrefarrera es
bolquen amb el rock català
Concert deManel a la capital del Segrià i festival Re-Sona

MÚSICACONCERTS

Els Pets van actuar en el festival Re-Sona de Torrefarrera.

AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

CULTURACartellera

TEATRE DE LA LLOTJA

ESPECTACLES

MUSEUS

MUSEU DE L’AIGUA
Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel. 973 211 992. www.museudelaigua-
delleida.cat //museuaigua@paeria.cat

DIJOUS, 17 D’ABRIL.
Visites guiades gratuïtes
11.00: Dipòsit del Pla de l’Aigua.
12.30: Pous del Gel.
Inscrip.:museuaigua@paeria.cat

Pous del Gel de Lleida.

TEATREMUNICIPAL
Balaguer.www.teatre.balaguer.cat

DISSABTE 26 D’ABRIL. 22.00 H
Joan Pera estrenaRiure és un art.
Preus: 20 € platea - 18 € amfiteatre.
Venda: 973445252 .
Més informació: www.bala-
guer.cat

AUDITORI ENRIC GRANADOS
Lleida. Pl. Mn. Cinto Verdaguer, s/n
25004. 973 700 639. auditori@paeria.cat

DIMECRES 23 D’ABRIL. 20.30 H
Aqua. LleidArt Ensemble. 10 €/8 €
DIVENDRES 25 D’ABRIL. 20.30 H
Grans trios romàntics.
Trio Arsis. 10 € / 8 €

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279 356.

DISSABTE 26 D’ABRIL. 19.00 H. PLAÇA DE
L’ESCORXADOR
Pelat. Joan Català.Circ-dansa.
DISSABTE 26 D’ABRIL. 20.00 H. SALA 2
H2B. Berta Puigdemasa i Béné Car-
rat. Dansa.
2, 3 I 4 DE MAIG
Fira de Titelles de Lleida.

DIUMENGE 18 DE MAIG. 12.00 H
Avui no hi ha funció... Si no fos
que... El Sidral i Xip Xap. Visita tea-
tralitzada.
Més informació: www.teatrees-
corxador.blogspot.com

ESPAI MERCAT
Tàrrega, plaça Nacions sense Estat.
Tel: 973 31 07 31

TÀRREGA SONA 2014
Dissabte 26 d’abril. 23.00 h: Con-
cert deNaraina i Amaika. Rumba
i fusió. Entrada gratuïta.www.tar-
rega.cat/sona

PROPOSTES

MÚSICA

El grup Naraina.

EL CRÈDIT
Dissabte 21 de juny. 21.00 h.

UN AIRE DE FAMÍLIA
Dissabte 17 de maig. 21.00 h.

ESPAI ORFEÓ
Lleida.
973 233 554. www.orfeolleidata.cat

DIVENDRES 25 D’ABRIL. 20.30 H
Nèstor Bayona. El pianista farà
el duet amb Daniel Claret (vio-
loncel) amb peces de Beethoven
a Xostakóvitx. 10 / 8 €

El pianista lleidatà Néstor Bayona.

Més informació awww.teatredelallotja.cat o trucant al 973 248 925 /
973 239 698. Venda d’entrades awww.teatredelallotja.cat, la taquilla del teatre de dilluns a

dissabte (17.00 a 21.00 h) i Oficina de Turisme de Lleida (c. Major 31 bis).

LleidArt Ensemble.

Nou espectacle de La Fura
dels Baus aValència

ESPECTACLESTEATRE

❘ VALÈNCIA ❘ Dos grans efígies de
Verdi i Puccini penjades de dos
grues i escortades per les dos
bandes competiran amb les se-
ues obres més cèlebres com a ar-
mes en l’espectacle programat
per La Fura dels Baus per inau-
gurar aValència elVII Festival
del Mediterrani, que aquest any
té com a protagonistes aquests
dos compositors, amb les seues
obres La fuerza del destino iTu-
randot. El 30 de maig, a les
22.00 hores, les figures recorre-
ran els voltants de la rotonda de
Monteolivete fins a arribar al Pa-

lau de lesArts, on tindrà lloc la
particular competició musical.
El muntatge Verdi-Puccini. Des-
tíValència de la companyia ca-
talana unirà llums, focs artifici-
als, acrobàcies i dansa amb la
música de la Primitiva i la Unió
Musical de Llíria. Carlus Padris-
sa és el creador i director
d’aquest segon espectacle a l’ai-
re lliure que concep per al Palau
de lesArts, després que presen-
tésAnell de llum amb motiu de
les representacions de laTetra-
logia de RichardWagner el 2008
i el 2009.

EFE

AraMalikian,alRastro■ El violinista libanèsAra Malikian va sor-
prendre ahir els visitants del Rastro madrileny amb un concert
en ple carrer al costat de La orquesta en el Tejado, un projecte
en el qual dirigeix quinze joves músics.








