RECULL DE PREMSA
Dansàneu 2018

Festival de Cultures del Pirineu

RESUM RECULL DE PREMSA

Mitjà Audiència

Difusió Valor (€)

Televisió

455.540

0

6.651

Ràdio

917.618

0

13.478

Premsa

14.835.145

905.642

219.130

Total 16.208.303

905.642 239.259

Audiència

Difusió Valor (€)

Audiència

Difusió Valor (€) Territori

Televisió
Publicació

Edició

Data

Títol

Tipus

Difusió

Lleida TV

Digital

20/07/2018 Dansàneu 2018 – Pilar de Dos

0

0

Medios
0 Cataluña
Gratuita
digitales

Lleida TV

Digital

20/07/2018 Dansàneu 2018 – Nuà

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Lleida TV

Digital

20/07/2018 Dansàneu 2018 – Galeuscat

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Youtube

Digital

19/07/2018

Dansàneu 2018 – Excursió a Sant
Pere del Burgal. Vídeo de LleidaTV

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Youtube

Digital

19/07/2018

Dansàneu 2018 – Balanç 27a Edició.
Vídeo de LleidaTV

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Lleida TV

Digital

15/07/2018 Dansàneu 2018 - Especial 27ª edició

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Youtube

Digital

05/07/2018

Dansàneu 2018 – Dansàneu és
Formació. Vídeo de LleidaTV

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Youtube

Digital

05/07/2018

Dansàneu 2018 – Tàntals. Vídeo de
LleidaTV

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Youtube

Digital

05/07/2018

Dansàneu 2018 – Inxa Impro
Quintet. Vídeo de LleidaTV

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Youtube

Digital

05/07/2018

Dansàneu 2018 – Ialma. Vídeo de
LleidaTV

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Youtube

Digital

05/07/2018

Dansàneu 2018 – Exposició – Peret
Blanc de Beget. Vídeo de LleidaTV

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Lleida TV

Digital

05/07/2018

Notícies Vespre - Dijous 5 de juliol de
2018

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Lleida TV

Digital

04/07/2018

Notícies Vespre - Dimecres 4 de juliol
de 2018

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Youtube

Digital

04/07/2018

Dansàneu 2018 – Tastàneu. Vídeo de
LleidaTV

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

ccma.cat

Digital

El Dansàneu , el Festival de Cultures
04/07/2018 del Pirineu, estrena l'espectacle de
dansa Nuà 04/07/2018

455.540

0

6.651 Nacional

Medios
Gratuita
digitales

Lleida TV

Digital

02/07/2018

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Lleida TV

Digital

23/06/2018 DiS - Tv Lleida - Rut Martínez

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Lleida TV

Digital

04/06/2018 Dansàneu 2018 – Discurs de Ferran

0

0

0 Cataluña Medios

Notícies Vespre - Dilluns 2 de juliol
de 2018

Gratuita

Rella

digitales

Lleida TV

Digital

04/06/2018

Dansàneu 2018 – Pregó del 27è
Dansàneu

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Lleida TV

Digital

04/06/2018

Dansàneu 2018 – Presentació al
Museu Nacional d'Art de Catalunya

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Lleida TV

Digital

04/06/2018

Dansàneu 2018 - Presentació a
Lleida

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Total

455.540

0

6.651

Audiència

Difusió Valor (€)

Audiència

Difusió Valor (€) Territori

Ràdio
Publicació

Edició

Data

Títol

ccma.cat

Digital

El Dansàneu 2018 tanca edició amb
09/07/2018
2.000 assistents i més dansa

Agència
Catalana de
Notícies

Digital

Agència
Catalana de
Notícies

Tipus

Difusió

Medios
6.651 Nacional
Gratuita
digitales

455.540

0

La directora del Dansàneu, Rut
08/07/2018 Martínez, destaca l'aposta per la
producció en xarxa.

3.269

0

88 Cataluña

Medios Previo
digitales Registro

Digital

La directora del Dansàneu, Rut
Martínez, fa una valoració positiva i
08/07/2018
destaca la consolidació d'un nou
model de...

3.269

0

88 Cataluña

Medios Previo
digitales Registro

ccma.cat

Digital

06/07/2018

El Festival Dansàneu aposta per les
coproduccions

455.540

0

6.651 Nacional

Medios
Gratuita
digitales

Ràdio Tremp

Digital

04/06/2018 04/06/2018

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Ràdio Seu

Digital

03/06/2018

La 27a edició del Dansàneu incorpora
nous espais a Sorpe i Escaló

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Ràdio Ser
Lleida

Digital

01/06/2018

La 27a edició del Dansàneu incorpora
nous espais a Sorpe i Escaló

0

0

0 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Total

917.618

0

13.478

Audiència

Difusió Valor (€)

Audiència

Difusió Valor (€) Territori

Premsa
Publicació
Ara

Edició

Data

Títol

Ara
Supleme 27/07/2018 Pirineus: patrimoni, natura... i cultura
nt
Digital

10/07/2018 La consellera de Cultura es
compromet a avançar amb la
Biblioteca de Sort

Lleida.com

Digital

09/07/2018

7accents

Digital

09/07/2018 El Dansàneu posa punt i final a nou
dies de música i dansa a les Valls
d'Àneu

Pallarsdigital.c
at

Pallarsdigital.c
Digital
at

09/07/2018

Més de 2.000 persones han disfrutat
aquest any al Dansàneu

Punt i final a un Dansàneu centrat en
l'exhibició i en incentivar la producció

Prensa
Escrita

Difusió

136.000

14.416

2.281 Cataluña

1.855

0

24 Cataluña

2.239

0

24 Cataluña

320

0

24 Cataluña

1.855

0

24 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

136.000

14.416

67 Cataluña

Prensa
escrita

605 Cataluña

Ara

General 09/07/2018

MÉS DE 2.000 PERSONES AL
DANSÀNEU

La Mañana

General 09/07/2018

Punt i final a nou dies del Festival
Dansàneu més contemporani

0

2.093

Bon Dia
Andorra

Andorra 09/07/2018

Més de 2.000 persones assisteixen
als 26 espectacles del Dansàneu

0

0

0

bondia.ad

Digital

Més de 2.000 persones assisteixen
als 26 espectacles del Dansàneu

2.487

0

26

09/07/2018

Tipus

Medios
digitales

De pago
Gratuita

Medios
Gratuita
digitales
Medios
digitales

Gratuita

Gratuita

Supleme
De pago
ntos

Internaci Prensa
onal
escrita

Gratuita

Internaci Medios
Gratuita
onal
digitales

forum.ad

Digital

El Segre

El Dansàneu clou la 27a edició amb
09/07/2018 una aposta per unir artistes i
patrimoni

0

General 09/07/2018 MISCELANEA Cartelera

88.000

9.395

1.401 Cataluña

Prensa
escrita

El Segre en
Català

Segre
Català

57.000

4.979

1.399 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

teatral.net

Digital

09/07/2018 Més dansa i més contemporània en
un Dansàneu que incentiva la
producció

1.421

0

24 Nacional

segre.com

Digital

09/07/2018

Més de 2.000 persones han disfrutat
aquest any al Dansàneu

6.802

0

167 Cataluña

ARA Balears

Digital

08/07/2018

Més de 2.000 persones passen pel
Dansàneu

9.239

0

69

Agència
Catalana de
Notícies

Digital

08/07/2018 Punt i final a nou dies d'un Dansàneu
més contemporani centrat en
l'exhibició i en incentivar la producció

3.269

0

88 Cataluña

Digital

08/07/2018 Més dansa i més contemporània en
un Dansàneu que incentiva la
producció

1.208

0

24 Cataluña

Digital

08/07/2018 Punt i final a nou dies d'un Dansàneu
més contemporani centrat en
l'exhibició i en incentivar la producció

2.206.375

0

23.939 Nacional

0

2.093

33 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

282.295

0

3.049 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

194.398

0

2.070 Cataluña

La Mañana
Digital
Lavanguardia.
com

09/07/2018 MISCELANEA Cartellera

24

Internaci Medios
Gratuita
onal
digitales

1.421

Illes
Balears

Medios
digitales

De pago

Gratuita

Medios
Gratuita
digitales
Medios
Gratuita
digitales
Medios Previo
digitales Registro
Medios
digitales
Medios
digitales

Gratuita

Gratuita

La Mañana

General 08/07/2018 ACTIVITATS

ara.cat

Digital

08/07/2018

vilaweb.cat

Digital

08/07/2018 Punt i final a nou dies d'un Dansàneu
més contemporani centrat en
l'exhibició i en incentivar la producció

El Segre

General 08/07/2018 Lleida también da la nota

88.000

9.395

761 Cataluña

Prensa
escrita

El Segre en
Català

Segre
Català

08/07/2018 Lleida també dóna la nota

57.000

4.979

753 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

directe.cat

Digital

08/07/2018 Punt i final a nou dies d'un Dansàneu
més contemporani centrat en
l'exhibició i en incentivar la producció

25.920

0

194 Cataluña

El Segre

General 08/07/2018 MISCELANEA Agenda

88.000

9.395

2.894 Cataluña

Prensa
escrita

El Segre en
Català

Segre
Català

57.000

4.979

2.873 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

El Segre

General 08/07/2018 El Segre

88.000

9.395

1.953 Cataluña

Prensa
escrita

El Segre en
Català

Segre
Català

08/07/2018 El Segre en Català

57.000

4.979

1.942 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

7accents

Digital

07/07/2018

320

0

24 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Diari digital de Digital
les Terres de
Lleida

07/07/2018

178

0

24 Cataluña

segre.com

Digital

07/07/2018 El Dansàneu es vesteix de gala

6.802

0

167 Cataluña

El Segre

General 07/07/2018 MISCELANEA Cartelera

88.000

9.395

1.434 Cataluña

Prensa
escrita

El Segre en
Català

Segre
Català

57.000

4.979

1.422 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

El Segre

General 07/07/2018 MISCELANEA Agenda

88.000

9.395

2.840 Cataluña

Prensa
escrita

El Segre en
Català

Segre
Català

07/07/2018 MISCELANEA Agenda

57.000

4.979

2.819 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

segre.com

Digital

07/07/2018 El Dansàneu, a la recta final

6.802

0

167 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

La Mañana

General 06/07/2018

0

2.093

296 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

El Segre

General 06/07/2018 Dansàneu, tradición y modernidad

88.000

9.395

1.013 Cataluña

Més de 2.000 persones passen pel
Dansàneu

08/07/2018 MISCELANEA Agenda

SE7PEUSALGAT: El Dansàneu mira a
l'arrel i al territori en el seu tram final
El Dansàneu mira a l'arrel i al territori
en el seu tram final

07/07/2018 MISCELANEA Cartellera

Mal Pelo i El Pont d'Arcalís,
protagonistes del cap de setmana al

Medios
digitales

Medios
digitales

Medios
digitales

Gratuita

De pago

Gratuita

De pago

De pago

Gratuita

Medios
Gratuita
digitales

Prensa
escrita

De pago

De pago

De pago

El Segre en
Català

Segre
Català

57.000

4.979

1.003 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

La Mañana

General 06/07/2018 Dansàneu 2018

0

2.093

26 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

segre.com

Digital

6.802

0

167 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

El Segre

General 06/07/2018 MISCELANEA Agenda

88.000

9.395

2.834 Cataluña

Prensa
escrita

El Segre en
Català

Segre
Català

06/07/2018 MISCELANEA Agenda

57.000

4.979

2.815 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

teatral.net

Digital

Mal Pelo i Pont d'Arcalís,
06/07/2018 protagonistes del cap de setmana al
Dansàneu

1.421

0

24 Nacional

Medios
Gratuita
digitales

Lleida.com

Digital

05/07/2018

2.239

0

24 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

7accents

Digital

El Dansàneu marida avui a Son els
vins del Celler Castell d'Encús amb la
05/07/2018
música del violinista Joel Bardolet i la
dansa de Mal Pelo

320

0

24 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

La Mañana

Tercer maridatge a les Valls dÀneu
General 05/07/2018 amb Joel Bardolet i la dansa de Mal
Pelo

0

2.093

327 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

El Segre

General 05/07/2018

Estreno en la iglesia de Sorpe de una
producción propia del Dansàneu

88.000

9.395

139 Cataluña

Prensa
escrita

El Segre en
Català

Segre
Català

Estrena a l'església de Sorpe d'una
producció pròpia del Dansàneu

57.000

4.979

139 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

La Mañana

General 05/07/2018 Dansàneu 2018

0

2.093

22 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

Bon Dia
Andorra

L'Esbart Laurèdia participa en el
Andorra 05/07/2018 Dansàneu, Festival de Cultures del
Pirineu

0

0

0

Internaci Prensa
onal
escrita

Gratuita

El Periòdic
d'Andorra

General 05/07/2018 breus

0

0

0

Internaci Prensa
onal
escrita

De pago

segre.com

Digital

05/07/2018

Estrena a l'església de Sorpe d'una
producció pròpia del Dansàneu

6.802

0

167 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

teatral.net

Digital

05/07/2018

El Dansàneu marida els vins del
Celler Castell d'Encús amb Mal Pelo

1.421

0

24 Nacional

Medios
Gratuita
digitales

El Segre

General 05/07/2018 MISCELANEA Agenda

88.000

9.395

2.748 Cataluña

Prensa
escrita

El Segre en
Català

Segre
Català

05/07/2018 MISCELANEA Agenda

57.000

4.979

2.710 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

Lleida.com

Digital

04/07/2018 Dansàneu de Països Catalans

2.239

0

24 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Ara Andorra

Digital

04/07/2018

3.909

0

27 Andorra

Medios
Gratuita
digitales

El Segre en
Català

Segre
Català

04/07/2018 Dansàneu de Països Catalans

57.000

4.979

591 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

El Segre

General 04/07/2018 Dansàneu de Països Catalans

88.000

9.395

591 Cataluña

Prensa
escrita

La Mañana

General 04/07/2018 Dansàneu 2018

0

2.093

20 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

La Mañana

General 04/07/2018

Doble oferta musical en l'equador del
Dansàneu

0

2.093

74 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

ccma.cat

Digital

Quan arribin els marcians: La
04/07/2018 precarietat laboral, la mort perinatal i
els heavies

455.540

0

6.651 Nacional

Medios
Gratuita
digitales

bondia.ad

Digital

L'Esbart Laurèdia participa en el
04/07/2018 Dansàneu, Festival de Cultures del
Pirineu

2.487

0

26

teatral.net

Digital

04/07/2018

1.421

0

24 Nacional

El Segre

General 04/07/2018 MISCELANEA Agenda

88.000

9.395

2.755 Cataluña

Prensa
escrita

El Segre en
Català

Segre
Català

57.000

4.979

2.714 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

06/07/2018 Dansàneu, tradició i modernitat

06/07/2018 Dansàneu, tradició i modernitat

05/07/2018

Estrena a l'església de Sorpe d'una
producció pròpia del Dansàneu

L'Esbart Laurèdia i El Pont d'Arcalís,
junts al Dansàneu 2018

El Dansàneu es prepara per l'estrena
de Nuà, de producció pròpia

04/07/2018 MISCELANEA Agenda

De pago

De pago

De pago

De pago

Internaci Medios
Gratuita
onal
digitales
Medios
Gratuita
digitales
De pago

segre.com

Digital

04/07/2018 Dansàneu de Països Catalans

forum.ad

Digital

04/07/2018

L'Esbart Lauredia participara al
Festival de Cultures del Pirineu

Festa Directe

Digital

03/07/2018

Un maridatge de música i dansa a
Espot i l'estrena de la producció
pròpia 'Nuà' donen el tret de sortida
del Dànsaneu

diarijornada.c
Digital
oop

02/07/2018

Els Pirineus s'inunden de dansa i
música al Dansàneu

Diari digital de
les Terres de Digital
Lleida

167 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

6.802

0

1.421

0

24

213

0

24 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

1.528

0

24 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

L'Església de Sant Pere de Sorpe
acull avui dimarts l'estrena de NUÀ,
03/07/2018 amb la coreògrafa Raquel Gualtero i
la soprano Anaïs Oliveras, un
encàrrec del Dansàneu 2018

178

0

24 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

Internaci Medios
Gratuita
onal
digitales

El Segre

General 03/07/2018

Arrancan los cursos del Dansàneu a
ritmo de acordeón

88.000

9.395

144 Cataluña

Prensa
escrita

El Segre en
Català

Segre
Català

03/07/2018

Inici dels cursos del Dansàneu a
ritme d'acordió

57.000

4.979

136 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

segre.com

Digital

03/07/2018

Inici dels cursos del Dansàneu a
ritme d'acordió

6.802

0

167 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

El Segre

General 03/07/2018 MISCELANEA Agenda

88.000

9.395

2.801 Cataluña

Prensa
escrita

El Segre en
Català

Segre
Català

03/07/2018 MISCELANEA Agenda

57.000

4.979

2.759 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

La Mañana
Digital

Digital

El Dansàneu arrencarà la setmana
amb un maridatge de música i dansa
02/07/2018
a Espot i l'estrena de la producció
pròpia 'Nuà'

1.208

0

24 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

El Periódico
en Català

General 02/07/2018 el Periódico

177.000

34.104

6.116 Nacional

Supleme
De pago
ntos

El Periódico

General 02/07/2018 el Periódico

462.000

87.706

8.212 Nacional

Supleme
De pago
ntos

El Segre

General 02/07/2018 Rut Martínez

88.000

9.395

39 Cataluña

Prensa
escrita

El Segre en
Català

Segre
Català

57.000

4.979

35 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

El Segre

El Dansàneu recuerda en una
General 02/07/2018 exposición las músicas de
'proximidad'

88.000

9.395

128 Cataluña

Prensa
escrita

El Segre en
Català

Segre
Català

57.000

4.979

127 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

La Mañana

General 02/07/2018

El Dansàneu arranca la semana con
un maridaje y su espectáculo 'Nuà'

0

2.093

283 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

segre.com

Digital

El Dansàneu recorda en una
exposició les músiques de 'proximitat'

6.802

0

167 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

El Segre

General 02/07/2018 MISCELANEA Agenda

88.000

9.395

2.139 Cataluña

Prensa
escrita

El Segre en
Català

Segre
Català

02/07/2018 MISCELANEA Agenda

57.000

4.979

2.116 Cataluña

Supleme
De pago
ntos

teatral.net

Digital

02/07/2018

El Dansàneu comença setmana amb
un maridatge de música i dansa

1.421

0

24 Nacional

Medios
Gratuita
digitales

Agència
Catalana de
Notícies

Digital

01/07/2018

El Dansàneu arrencarà la setmana
amb un maridatge de música i dansa
a Espot i l'estrena de la producció
pròpia 'Nuà'

3.269

0

88 Cataluña

Medios Previo
digitales Registro

El Segre en
Català

Lectura 01/07/2018 Al juliol ja pot tancar la platja

57.000

4.979

988 Cataluña

2.206.375

0

23.939 Nacional

57.000

4.979

169 Cataluña

Prensa
escrita

De pago

88.000

9.395

604 Cataluña

Prensa
escrita

De pago

Lavanguardia.
Digital
com

02/07/2018 Rut Martínez

02/07/2018

02/07/2018

El Dansàneu recorda en una
exposició les músiques de 'proximitat'

El Dansàneu arrencarà la setmana
amb un maridatge de música i dansa
01/07/2018
a Espot i l'estrena de la producció
pròpia 'Nuà'

El Segre en
Català

Lectura 01/07/2018 4. Espectacles naturals

El Segre

General 01/07/2018

El Dansàneu arranca con música
popular catalana
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De pago

De pago

De pago

De pago

De pago

De pago

Medios
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digitales

El Segre en
Català

Segre
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01/07/2018

El Dansàneu arranca amb música
popular catalana

57.000

4.979

591 Cataluña
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De pago
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La Mañana
Digital

Digital

01/07/2018

El Dansàneu arranca la semana con
un maridaje y su espectáculo 'Nuà'

1.208

0
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digitales

elperiodico.co
Digital
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01/07/2018

Noemí Busquets: El dialecto y la
danza me integraron en el Pallars
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0

9.576 Cataluña
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digitales

vilaweb.cat

Digital

01/07/2018

El Dansàneu arrencarà la setmana
amb un maridatge de música i dansa
a Espot i l'estrena de la producció
pròpia 'Nuà'

194.398

0

2.070 Cataluña

Medios
Gratuita
digitales

El Dansàneu arrencarà la setmana
amb un maridatge de música i dansa
01/07/2018
a Espot i l'estrena de la producció
pròpia 'Nuà'

directe.cat

Digital
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El Segre

General 01/07/2018 MISCELANEA Agenda
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Segre
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01/07/2018 MISCELANEA Agenda
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7accents
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30/06/2018
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Descobrir
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30/06/2018 27è Dansàneu
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0

30 Cataluña
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digitales

La Mañana

General 30/06/2018

0
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El Segre

General 30/06/2018 MISCELANEA Agenda

88.000

9.395

2.814 Cataluña

Prensa
escrita

El Segre en
Català

Segre
Català

30/06/2018 MISCELANEA Agenda
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Ara

ARA
Play

29/06/2018

136.000

14.416
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Ara

ARA
Play

29/06/2018 ESCENES

136.000

14.416

265 Cataluña
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De pago
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El Punt Avui

General 29/06/2018 Dansa i música a les valls d'Àneu

90.000

23.306

2.988 Cataluña

1.815

0

24 Cataluña

Pallarsdigital.c
Digital
at

29/06/2018

De festival en festival i canto i ballo
perquè algú toca

Quim Bigas, Tàntals i els gallecs
Ialma obren el 27è Festival Dansàneu

propostes: n'hi ha per a tots els
gustos

Arrenca aquest dissabte el Dansàneu
amb nous escenaris
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De pago

De pago

De pago
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digitales

El Segre

General 29/06/2018 Dansàneu
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29/06/2018 Dansàneu
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xarxanet.org
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29/06/2018 Imperdibles culturals al juliol 2018
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elpuntavui.cat Digital

29/06/2018 Dansa i música a les valls d'Àneu
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vilaweb.cat
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28/06/2018 Dansa a les Valls d'Àneu
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Supleme
canto i ballo perquè algú toca De
27/06/2018
nt Rar
festival en festival i
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El Segre

General 27/06/2018 DANSÀNEU
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El Segre en
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Segre
Català

27/06/2018 DANSÀNEU
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gencat.cat
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26/06/2018 Dansàneu
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General 26/06/2018 DANSÀNEU
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Prensa
escrita

El Segre en
Català

Segre
Català

26/06/2018 DANSÀNEU
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24/06/2018 AMB SEGRE AL DANSÀNEU
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General 24/06/2018 CULTURA TELEVISIÓN
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El Segre en
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General 23/06/2018 CULTURA TELEVISIÓN
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23/06/2018 CULTURA TELEVISIÓ
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teatral.net

Digital

El Dansàneu es presenta al MNAC
06/06/2018 avançant una de les seves
produccions
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0

24 Nacional
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digitales

El Segre

General 05/06/2018

El Dansàneu 'baila' en el MNAC ante
los frescos de Sant Pere del Burgal
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9.395
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05/06/2018

El Dansàneu 'balla' al MNAC davant
els frescos de Sant Pere del Burgal
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Digital
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El Dansàneu 'balla' al MNAC davant
els frescos de Sant Pere del Burgal
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digitales
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05/06/2018 Dansàneu 2018
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digitales
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Dansa i músiques d'arrel a les Valls
d'Àneu

0
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Dansàneu Festival de Cultures del
Pirineu
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El Punt Avui
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Expliquem el territori a través de
l'experiència cultural
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Europa Press

CATALUNYA.-Agenda informativa de
Servicio
04/06/2018 Europa Press de Catalunya para el 4
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La 27a edició del Dansàneu incorpora
nous espais a Sorpe i Escaló

Lleida.com

Digital

04/06/2018 Dansàneu 2018

Gencat.cat

Digital
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Descobrir

Digital

04/06/2018 Dansàneu

Dansàneu. Festival de les Cultures
del Pirineu
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Expliquem el territori a través de
l'experiència cultural
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El 27è Festival Dansàneu incorpora
nous espais a Sorpe i Escaló

La Mañana

El Dansàneu incorpora nous espais i
General 02/06/2018 aposta per impulsar la creació de
més projectes

La Mañana

General 02/06/2018

El Segre

General 02/06/2018 MISCELANEA Cartelera
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El Dansàneu es consolida com el
02/06/2018 Festival de Cultures del Pirineu i
aposta per la creació de projectes
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El Dansàneu amplia a Sorpe i Escaló i
02/06/2018 es converteix en el "primer festival
de la República Catalana"
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nous espais a Sorpe i Escaló

445.734

0

6.508 Nacional

Medios
Gratuita
digitales

La Mañana
Digital

Digital

01/06/2018
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Lluís Puig es mostra realista amb
01/06/2018 Pedro Sánchez i creu que no tot serà
ràpid ni fàcil
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Puig el considera com el primer
festival de la República Catalana
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27a edició del Dansàneu
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Lluís Puig es mostra ''realista'' amb
01/06/2018 Pedro Sánchez i creu que ''no tot
serà ràpid ni fàcil''
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Festival de Cultures del Pirineu
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Oberta la convocatòria del Premi
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Premi Teresa Rebull

95.000

14.416

1.616 Cataluña

Comunicacio2
Digital
1.com
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Arnau Tordera i Magí Canyelles
guanyen el 3r Premi Teresa Rebull

La Vanguardia
La Fundació Catalunya Cultura escull
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La Fundació Catalunya Cultura elige
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General 10/04/2018

Total 14.835.145 905.642 219.130
Audiència

Difusió Valor (€)

Mitjà Audiència

Difusió Valor (€)

Televisió

455.540

0

6.651

Ràdio

917.618

0

13.478

Premsa

14.835.145

905.642

219.130

Total 16.208.303
Audiència

905.642 239.259
Difusió Valor (€)

TELEVISIÓ

20/07/2018

http://lleidatv.alacarta.cat/dansaneu-festival-de-cultures-del-pirineu/capitol/-pilar-dedos

20/07/2018

http://lleidatv.alacarta.cat/dansaneu-festival-de-cultures-delpirineu/capitol/dansaneu_concert-nua

20/07/2018

http://lleidatv.alacarta.cat/dansaneu-festival-de-cultures-delpirineu/capitol/dansaneu_concert-galeuscat

19/07/2018

https://www.youtube.com/watch?v=Gg51EWrXQsU

19/07/2018

https://www.youtube.com/watch?v=p1f2_OHRedg

15/07/2018

https://lleidatv.alacarta.cat/dansaneu-festival-de-cultures-delpirineu/capitol/dansaneu-2018---especial-27-edicio

05/07/2018

http://lleidatv.alacarta.cat/noticies/capitol/dijous-5-de-juliol-de-2018

A partir del minut 22:44.

05/07/2018

https://www.youtube.com/watch?v=NlbfOu3yGoE

05/07/2018

https://www.youtube.com/watch?v=r3UIUYkHp5k

05/07/2018

https://www.youtube.com/watch?v=_933Fy7KoJ8

05/07/2018

https://www.youtube.com/watch?v=K_r6LzzKRhc

05/07/2018

https://www.youtube.com/watch?v=BLuzzPvhZ-0

04/07/2018

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/el-dansaneu-el-festival-de-cultures-delpirineu-estrena-lespectacle-de-dansa-nua/video/5775423/

04/07/2018

http://lleidatv.alacarta.cat/noticies/capitol/dimecres-4-de-juliol-de-2018

A partir del minut 28:41.

04/07/2018

https://www.youtube.com/watch?v=6sjiK0_Qu78

02/07/2018

http://lleidatv.alacarta.cat/noticies/capitol/dilluns-2-de-juliol-de-2018

A partir del minut 14:09.

23/06/2018

https://lleidatv.alacarta.cat/dis/capitol/dis_cap-93---rut-martinez

04/06/2018

https://lleidatv.alacarta.cat/dansaneu-festival-de-cultures-delpirineu/capitol/presentacio-al-museu-nacional-dart-de-catalunya

04/06/2018

https://lleidatv.alacarta.cat/dansaneu-festival-de-cultures-del-pirineu/capitol/pregodel-27e-dansaneu

04/06/2018

https://lleidatv.alacarta.cat/dansaneu-festival-de-cultures-del-pirineu/capitol/discursde-ferran-rella

01/06/2018

https://lleidatv.alacarta.cat/dansaneu-festival-de-cultures-delpirineu/capitol/presentacio-a-lleida

RÀDIO

09/07/2018

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/el-dansaneu-2018-tancaedicio-amb-2-000-assistents-i-mes-dansa/audio/1009224/

08/07/2018

http://www.acn.cat/audio/item/la-directora-del-dansaneu-rut-martinez-fa-unavaloracio-positiva-i-destaca-la-consolidacio-d-un-nou-model-de-festival-centrat-en-lexhibicio-i-en-incentivar-la-produccio

08/07/2018

http://www.acn.cat/audio/item/la-directora-del-dansaneu-rut-martinez-destaca-laposta-per-la-produccio-en-xarxa

06/07/2018

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programa/el-festival-dansaneu-aposta-per-lescoproduccions/audio/1008972/

04/06/2018

https://www.mixcloud.com/radiotremp/r%C3%A0dio-tremp-linformatiu-04062018/

A partir el minut 7:36

03/06/2018

http://www.radioseu.cat/noticies/la-27a-edicio-del-dansaneu-incorpora-nous-espaisa-sorpe-i-escalo

01/06/2018

https://twitter.com/catinformacio?lang=es
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Pirineus:
patrimoni,
natura...
i cultura

TEXT
LAURA SERRA

enjat a la vall d’Àssua, un poblet
de 87 habitants va atreure el cap
de setmana passat 400 persones. El festival Maldaltura de
Llessui fa cinc anys que enfila la música
indie a 1.400 metres. El director, Rubén
Navarri, té connexions familiars en
aquest poble de Sort i va voler portar-hi
la música que li agrada. “Imaginàvem
que vindria gent de la vall, però el gruix
ve de més lluny i d’altres valls, perquè
aquí no tenen l’oferta de la ciutat. De fet,
és inexistent. No hi ha circuits ni sales
i no es programen bandes menys conegudes o no comercials”, explica, encara amb l’adrenalina d’una edició que
se’ls va complicar a causa de la pluja. “El
lloc és molt bonic, però alhora és una dificultat”, reconeix. El Maldaltura s’ha
convertit en el seu “granet de sorra perquè la gent vingui a un lloc menys conegut que la vall de Boí”.
L’històric Doctor Music Festival, el
primer macrofestival de l’Estat, celebrat a Escalarre el 1996, també va néixer pels mateixos motius i va portar
25.000 persones a una vall on en viuen
1.500. “Jo soc de Tremp, així que ja coneixia la zona. Per fer el festival buscava una vall plana, verda, maca i prou
gran, i a Catalunya no n’hi ha que tinguin tantes hectàrees com la vall
d’Àneu. D’alguna manera, es pot dir
que és la vall la que em va cridar –expli-

P

ca el director del festival, Neo Sala–. El
Doctor Music Festival va contribuir a
dinamitzar la comarca, va posar la vall
d’Àneu al mapa. Encara avui hi ha gent
que hi va perquè van descobrir-la gràcies al festival”. I per si algú se n’havia
oblidat, l’estiu que ve se’n farà una nova edició que espera atreure fins a
50.000 espectadors.
El Pirineu –que segons Turisme de
Catalunya agrupa 11 comarques, de la
Vall d’Aran a l’Alt Empordà ifins al Solsonès per la cota sud– està procurant
ampliar la seva marca turística més en-

llà del patrimoni arquitectònic i natural. I la cultura és la gran aliada per rivalitzar amb l’àmplia oferta de concerts i
platja de la costa. D’una banda, pot
atreure més turisme i, de l’altra, dinamitzar un territori que viu d’esquena
entre si i molt sovint se sent invisible.

Un territori desconnectat
El repte és difícil: és necessari portar la
contrària a l’orografia, que alhora ha
marcat la xarxa de comunicacions, sempre amb carreteres verticals, seguint el
curs de les valls. En horitzontal, hi ha 5

hores de cotxe entre Viella i Figueres (i
és més ràpid fer-les per França). Això ha
fet que comarques i valls que poden ser
veïnes visquin aïllades. Hi ha molt poques entitats transpirinenques i la majoria d’iniciatives han acabat fracassant. El
Festival de Música Antiga dels Pirineus
(FeMAP) va néixer fa vuit anys amb vocació transpirinenca i s’ha convertit en el
projecte cultural de més envergadura:
implica 37 municipis de 9 comarques, a
més de la Catalunya Nord i Andorra. “Va
néixer amb l’objectiu de tenir una oferta cultural més potent de la que podrien

2

01. Un alumne d’una edició anterior de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona. AIMS 02. Concert del Festival de Música Antiga dels
Pirineus amb Anna Alàs i l’Ensemble Daimonion al llac d’Engolasters. FEMAP 03. Llessui, el poble de Sort, al Pallars Sobirà, on se celebra el
Maldaltura. 04. La il·lustració d’una edició del Maldaltura. MALDALTURA
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singular i únic”. Perquè l’AIMS no és un
festival, sinó un campus pedagògic que
acull 95 alumnes de 25 països diferents
que tenen “un nivell espectacular”. “Per
tant, als concerts hi ha els grans talents
joves de la música clàssica del futur”,
explica Thiemann. Per als pobles del
territori, sumar-se a un èxit forjat gràcies a un equip de voluntaris i a una fundació sense ànim de lucre és un tret segur. Thiemann afirma que el seu “pressupost de misèria”, de 180.000 euros, és
autofinançat: amb les matrícules dels
alumnes, la taquilla, les donacions estrangeres i els tímids ajuts econòmics
de la Generalitat, les diputacions i els
ajuntaments que contracten concerts.

Les comarques de
muntanya aposten per
crear una marca cultural
per competir amb la
costa, atreure més
visitants i dinamitzar un
territori que es considera
massa oblidat

tenir les comarques per
si soles i també per cohesionar el territori”,
afirma el director del
FeMAP, Josep Maria
Dutrèn. L’especialització
i la concentració els han fet
guanyar visibilitat. “Aquí la
queixa constant és que no existeixen ni per als governs ni per als mèdia”,
afirma Dutrèn. El FeMAP els dona minuts al telenotícies.
La coordinació municipal es pot veure –i és imprescindible– en molts altres
esdeveniments, des del festival Dansàneu (que s’ha fet a principis de juliol) fins
a la Trobada d’Acordionistes del Pirineu
(que se celebra aquest cap de setmana
entre la Seu d’Urgell i Arsèguel, amb extensions a Puigcerdà i Castellbò), passant pel Festival Càtar del Pirineu Català (amb activitats fins al 25 d’agost repartides entre el Berguedà, la Cerdanya,
l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà).
Un dels projectes més especials que
està a punt de començar és l’Acadèmia
Internacional de Música de Solsona
(AIMS), que enguany es farà del 31 de
juliol al 19 d’agost. Des del 2002 també
s’ha anat expandint: ha passat de 14
concerts només al Solsonès a 46 concerts repartits en 8 comarques aquest
2018. “Ha sigut per la demanda dels
ajuntaments –explica el director de
l’Acadèmia, Peter Thiemann, violoncel·lista de l’Orquestra Simfònica del Liceu–. Volen apuntar-se a un projecte
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Complementar l’oferta turística
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És obvi que l’interès per la cultura també té a veure amb millorar l’ocupació hotelera en una època que no és temporada alta, als Pirineus. “A l’hivern no es podria fer el festival, perquè els hotels estan plens i no interessaria ni als agents
econòmics ni a la gent, que viu abocada
als serveis –explica Josep Maria Dutrèn–. Però a l’estiu cal crear un turisme
cultural nou que vingui”. El FeMAP ven
més de 4.000 entrades, una xifra que el director considera
“una bogeria, tenint en compte que la població és de
150.000 residents”. “La ràtio és molt alta. Però aquest
és el nostre sostre si no ve
públic de fora. No hem de fer
res amb diners públics pensant només en els turistes,
però pot ser complementari. Nosaltres també els necessitem”, reconeix. Per això, el FeMAP ha anat creant i millorant els packs turístics (que inclouen
estada, entrades i activitats), que s’han triplicat
en cinc anys. En el futur
esperen comercialitzarne amb operadors estrangers. “Hi ha mercat,
en el món de la música
clàssica i antiga”, opina.
“Volem que vingui gent
de fora, que ens coneguin i
tornin”, afirma Josep Vilaginés, coordinador de la 22a Fira del Llibre del Pirineu, que se celebrarà a Organyà el primer cap de setmana de setembre. Aquest any hi haurà
parades d’una vintena d’editorials i llibreries i tindran de convidada l’escriptora Llucia Ramis. Un poble de 750 habitants com Organyà té una oferta cultural
limitada i vinculada a les festes populars.
La fira del llibre és una cita marcada en
vermell al calendari. Vilaginés assegura
que té repercussió als territoris veïns, però també reconeix que cada projecte
“treballa per separat”. “Som petits, però fem un producte de qualitat –diu, citant el FeMAP i l’AIMS–. Que li vagi bé
a un fa que a tothom li vagi millor”.
La coordinació transpirinenca és un
deure pendent, com ho demostra el fet
que hi hagi projectes que per tradició
o voluntat funcionin de manera independent i local, com el Festival de Rialp
o el Festival de Música de la Cerdanya
(a Puigcerdà i Llívia). Però és indubtable que l’oferta cultural pirinenca està
en expansió. “Els que estem més allunyats de les grans xarxes culturals i línies d’acció també volem tenir l’oportunitat de culturitzar i culturitzarnos”, afirma Vilaginés.◆

CULTURA

Nou
embat
pels
‘papers de
Salamanca’
La Comissió de la
Dignitat demana al
ministre Guirao que es
culmini la devolució
TEXT
ANTONI RIBAS TUR

La Comissió de la Dignitat ha reaccionat amb rapidesa al canvi de sensibilitat que ha manifestat el govern
de Pedro Sánchez en referència a la
memòria històrica: ahir va anunciar que han enviat una carta al ministre de Cultura, José Guirao, perquè
finalitzi la restitució dels papers de
Salamanca. El president de l’entitat, Josep Cruanyes, va recordar
que encara s’han de retornar
23.000 folis de particulars, empreses i partits, així com uns 10.000 documents d’ordre públic i justícia i
10.000 més de 41 ajuntaments. A la
carta, la Comissió de la Dignitat demana a Guirao que desisteixi del recurs que el PP va posar contra la
sentència favorable a la Generalitat,
en un contenciós en què el Govern
va denunciar que el ministeri de
Cultura obstaculitzava el retorn
dels papers de Salamanca aprovat
per la Comissió Mixta el 2013. “El
retard no fa altra cosa que endarrerir l’acte de justícia de restitució
que encara esperen després de 80
anys dels fets moltes famílies i entitats”, diu la carta.
Josep Cruanyes va recordar que
estan pendents de retornar arxius
de col·lectius com els Jesuïtes, la
CNT, ERC, el PSUC i l’asil Sagrat
Cor de Jesús de Tarragona, i també
els documents de les Corts Valencianes. Va subratllar que si l’actual
govern espanyol ha mostrat el seu
interès a accelerar el compliment
de la llei de memòria històrica, “ara
no té excusa”. De la Generalitat encara han de tornar documents de
l’ordre públic de les Milícies, el departament de Defensa, el Consell de
Sanitat de Guerra, la Junta Electoral i el Tribunal Popular de Barcelona, i uns altres de diferents departaments que hi ha a l’arxiu d’Àvila.
“Volem que es faci una nova regulació. Ara els governs de les comunitats autònomes estan més sensibilitzats amb la memòria històrica i,
per tant, tindran un paper més actiu per poder fer justícia i reparar
les víctimes”, conclou l’escrit. Des
de l’any 2006 s’han retornat 1,4 milions de folis en 1.674 caixes i uns
900 llibres.◆
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El llibre del dia

PASCAL BILLARD

DIRECTOR DE L’HOTEL MAJESTIC

“Com tenir èxit
amb una ‘start-up’
en sis passos”
TEXT
MARTA NIN LOSCOS

E

l director de l’Hotel Majestic
de Barcelona, Pascal Billard
(París, 1969), va allotjar fa uns
mesos l’empresari nord-americà Howard Love al seu hotel. Love,
que té més de trenta anys d’experiència i més de quinze empreses fundades –entre les quals hi ha FlexJobs i
PageWise–, li va regalar el seu llibre,
que ara Billard recomana i que no està traduït: The start-up J curve (Greenleaf Book Group, 2016).
“Aquest llibre descriu, en sis passos,
com aconseguir l’èxit començant startups o, el que és el mateix, empreses
emergents, i explica els errors que cal
evitar per no caure en el fracàs”, diu Billard, que recomana el llibre a “tots el
joves amb estudis empresarials que tenen idees noves i que volen crear els
seus propis productes”. Pascal Billard
considera que amb aquest llibre es pot
recobrar la importància empresarial de
Barcelona, que “té tots els ingredients
per ser una ciutat de start-ups”, i afegeix que, malgrat que crear una empresa és complicat, el llibre de Howard Love mostra a la joventut que no ha de
marxar fora del seu país per crear un
negoci, “perquè aquí ho té tot per poder-ho fer”. A més, segons l’hoteler, a
The start-up J curve hi ha un rerefons
en què es compara la Barcelona d’ara,
“oberta a l’estranger i amb una capacitat econòmica molt important”, amb el
San Francisco d’abans, que actualment
“ja és massa car per poder-hi començar
cap projecte emprenedor”. Billard reivindica, per aquest motiu, la necessitat
d’“atresorar” Barcelona i la seva imatge, perquè considera la ciutat com “una
joia” de gran interès empresarial.
“Les campanyes contra el turisme i el
capital fan molt de mal als empresaris i,
per això, The start-up J curve ajuda a
mostrar que positiu, entusiasta i motivador és l’esperit empresarial”, afirma
Pascal Billard. “És pura creativitat,
igual que la ciutat de Barcelona. És una
lectura que serveix per poder mirar cap
al futur”, conclou.◆
THE START-UP J
CURVE
HOWARD LOVE
GREENLEAF BOOK
GROUP, 2016
288 PÀG. / 19,91 €

10/07/2018

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9659/consellera/cultura/es/compro
met/avan/ar/amb/biblioteca/sort

09/07/2018

http://www.teatral.net/ca/noticies/20815/mes-dansa-i-mes-contemporania-en-undansaneu-que-incentiva-la-produccio#.W0Sl49IzZPZ

09/07/2018

https://www.7accents.cat/noticia/13361/el-dansaneu-posa-punt-i-final-a-nou-dies-demusica-i-dansa-a-les-valls-daneu

09/07/2018

https://www.segre.com/noticies/cultura/2018/07/09/mes_2_000_persones_han_disfr
utat_aquest_any_dansaneu_50989_1112.html

28

CULTURA Cartellera

GUIA

SEGRE
Dilluns, 9 de juliol del 2018

PROPOSTES
TEATRE DE LA LLOTJA

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. C. Lluís Companys, s/n. 973 279
356. www.teatreescorxador.com

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

Buhos, al Paupaterres.
CÀMPING MUNICIPAL

AUDITORI ENRIC GRANADOS

MUSEU DE L’AIGUA

Tàrrega. Av. de Tarragona. 973 310 731

Lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004.
Tel. 973 700 639.
www.auditorienricgranados.cat

Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel. 973 211 992.
www.museudelaiguadelleida.cat

DEL 12 AL 14 DE JULIOL

Don Quixot · Ballet de Moscou · Dimecres, 25 de juliol. 21.00 h.

21 Paupaterres-Festival Musical
d’Estiu de Ponent. Folk, pop-rock i
ritmes de fusió amb Gossos, Luar Na
Lubre, Discípulos de Otilia, Buhos,
Lágrimas de Sangre, Sense Sal i La
Terrasseta de Preixens, entre d’altres.

El clàssic de Cervantes amb dansa a càrrec del Ballet de Moscou.

TEATRE MUNICIPAL
Balaguer. C. Àngel Guimerà, 24-28.
Tel. 973 445 252.

DIUMENGE, 7 D’OCTUBRE. 19.00 H.

DISSABTES, 17.00 A 20.00 H.

Vladimir Ashkenazy a Lleida,
un encontre exquisit. Denis Kozhukhin, piano. Orquestra de Cadaquès. Vladimir Ashkenazy, director.
Entrada: 31 €, reduïda 26 €

El transport del material hidroelèctric. Microexposició al Campament de La Canadenca.
Entrada lliure.

DIVENDRES, 26 D’OCTUBRE. 20.30 H.

Arcadi Volodos. Concert de piano.
Entrada: 20 €, reduïda 15 €
DIJOUS 8, 15, 22 I 29 DE NOVEMBRE. 20.00
HORES.

Dàmaris Gelabert · Naturalment · Dissabte, 27 d’octubre. 18.00 h.

Amb el seu disc més familiar, un cant optimista a la vida i els valors universals.

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

Informació: www.teatredelallotja.cat Tel. 973 239 698.
Entrades: www.teatredelallotja.cat. · A taquilla (dimarts, dimecres i dijous, d’11 a 13
h; de dilluns a divendres, de 17 h a 21 h; dissabtes de funció de 17 h a 21 h, i diumenges i
festius, des d’1 hora abans de la funció) i Oficina de Turisme de Lleida.

www.balaguer.cat

MÚSICA FESTIVALS

Canal de Seròs en construcció.

Ricard Viñes Quatre Concerts Històrics. Miquel Villalba, piano.
Entrada: 6 €

Vladimir Ashkenazy.

CULTURA FESTIVAL
JOAN BLANCO

Èxit del Canet Rock,
que ja té a la venda
les entrades del 2019
ACN

Imatge de l’actuació d’El Pont d’Arcalís en el marc del festival Dansàneu, que va finalitzar ahir.

Actuació d’Els Catarres dissabte a la nit al Canet Rock.

❘ CANET DE MAR ❘ Canet Rock tindrà una nova edició l’any 2019.
Serà el 6 de juliol i ja han sortit
les entrades a la venda. Així ho
va anunciar ahir l’organització
del festival després de les actuacions, moment en què es van
posar les entrades a la venda
sense que es conegui encara cap
nom dels que formaran part del
cartell. El del 2019 serà el sisè
Canet Rock del segle XXI i el
desè de la història si es compten
les quatre edicions dels anys setanta. La directora del festival,
Gemma Recoder, va explicar
que el desè aniversari del Canet
Rock inclourà algunes novetats
que no va voler revelar. Va assegurar que el que és probable
és que es mantingui l’emplaçament. El Pla d’en Sala continu-

arà acollint el festival, que renuncia a créixer en espai, i que
aquest any s’ha refermat en els
23.000 espectadors.
Recoder es va mostrar satisfeta sobre com ha evolucionat el
festival en aquests cinc anys i es
va mantenir ferma al mantenir
el Canet Rock al seu lloc originari, encara que va reconèixer
que hi ha qui li ha plantejat canviar d’emplaçament per poder
créixer. “Diuen que l’avarícia
trenca el sac”, va sentenciar
Recoder.
Alguns dels grups que van
pujar a l’escenari durant les dotze hores de música seguides del
Canet Rock van ser Macaco, Els
Catarres, Els Amics de les Arts,
Txarango, Animal, Zoo o Doctor Prats, entre d’altres.

Més de 2.000 persones han
disfrutat aquest any al Dansàneu
L’organització celebra l’acollida dels cursos de formació
❘ ESTERRI ❘ Unes 2.000 persones
han assistit als espectacles de
Dansàneu al llarg de nou dies
del festival de cultura del Pirineu, que va finalitzar ahir.
Els organitzadors del festival,
el Consell Cultural de les Valls
d’Àneu, van avançar, a l’espera de les xifres finals, que els
cursos de formació han comptat aquest any amb més seguiment, ja que també es van fer
activitats dirigides als nens
de l’Esplai d’Esterri d’Àneu,
mentre que s’ha detectat una
lleugera disminució de públic
en relació amb els aforaments

grans, sobretot els programats
per divendres, encara que no
ho van considerar significatiu.
“El nostre objectiu és clarament el treball en xarxa a fi
d’afavorir la creació a partir
de materials amb arrels però
amb visió i llenguatge complexos contemporanis”, va assegurar la directora del Dansàneu, Rut Martínez. “Totes les
transicions són difícils: creiem
fermament que el model és bo,
parlem d’un festival d’exhibició
que no oblida la formació –que
és a l’ADN del mateix Dansàneu– i que situa en la posada

en comú, en el directe realitzat
en uns espais únics i amb valor
afegit el seu tret distintiu, la
seua singularitat.”
L’edició d’aquest any, amb
un total de vint-i-sis espectacles, ha estat un festival amb
més dansa i amb un impuls
ferm per a la creació de nous
projectes, que no s’oblida de
les arrels ni de la tradició, sinó
al contrari, convida els artistes a crear a partir d’aquesta
premissa. Patrimoni cultural i
natural que serveix d’inspiració a artistes amb recorregut
internacional.

09/07/2018

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9655/punt/final/dans/neu/centrat/
exhibici/incentivar/producci
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Punt i final a nou dies del Festival
Dansàneu més contemporani
Més de 2.000 persones han assistit al certamen de les Valls d’Àneu
Esterri d’Àneu
ACN
El Festival ansàneu va posar ahir
el punt i final a la seva 2 a edició amb la tradicional trobada de
grups de cultura popular davant
de la Llar d’avis d’Esterri d’ neu,
una trobada que va comptar amb
l’Esbart ansaire Laurèdia, els
Bastoners de les Valls d’ neu, així
com els gegants de Sort, entre
d’altres agrupacions.
La directora del ansàneu, Rut
Mar nez, va fer un balan molt
positiu del festival, que va tenir
lloc del 30 de juny al 8 de juliol.
Així, va destacar la consolidació
que s’ha fet des de l’edició número 24 del nou model de festival,
centrat en l’exhibició i en incentivar la producció de propostes
que treballen en un diàleg entre
tradició i modernitat i que té una
vinculació molt important amb el
patrimoni natural i arquitectònic

de les Valls.
urant els nou dies que va durar el festival, el ansàneu va oferir 26 espectacles, entre ells, una
estrena (Galeusca) i un encàrrec
del ansàneu (Nuà). A més, es va
presentar el laboratori de creació
de Mal Pelo i la preestrena de Pilar de Dos. i van assistir més de
2.000 persones.
L’organització va destacar que
en l’edició d’enguany es va oferir
un festival amb més dansa i amb
un impuls ferm per la creació de
nous projectes, sense oblidar la
formació que es troba en l’A N
del festival. Segons els organitzadors, el ansàneu és a hores d’ara
un laboratori de creació en xarxa
que té la voluntat d’impulsar noves produccions ar stiques que
tinguin la dansa i la música com
a eix vertebrador i que des d’un
punt de vista contemporani facin
con uir modernitat i tradició.

John Primer prepara un nou
disc de blues contemporani
John Primer, considerat una llegenda de la música blues, prepara un nou disc de blues contemporani, que s’editarà la propera
tardor, amb R B (Rhythm and
blues) antic i soul.
Primer va realitzar ahir
aquestes declaracions amb motiu del concert que va oferir a la
localitat riojana de Llacuna de
Cameros, amb el qual va clausu-

rar la sisena edició del Cameros
Blues Festival.
Aquest nou disc, al que encara no ha posat tol, és el projecte més immediat d’aquest artista nord-americà, el qual està
immers en una gira de concerts
pel món. Sobre la seva música
va afirmar que el trist moment
històric actual , el motiva i li dóna raons per tocar aquest gènre.

FOTO: J. Blanco / Actuació d’el Pont d’Arcalís i l’Esbart Laurèlia d’Andorra

Alguns dels resultats més visibles d’aquesta edició han estat
la producció Nuà (amb la ballarina Raquel Gualtero i la soprano Ana s liveras) presentada a

Sorpe i el resultat del laboratori
de creació realitzat a Santa Maria d’ neu, Invencions, a càrrec
de la prestigiosa companyia Mal
Pelo, amb una tríada de músics

Celia Santos parla de les
heroïnes emigrants en la seva
novel·la ‘La maleta de Ana’
L’escriptora Celia Santos aborda
en la seva primera novel·la per
a adults, La maleta de Ana, el
que va suposar per a moltes dones espanyoles, a les quals qualifica d’ hero nes , emigrar fins
a Alemanya en els anys seixanta
i setanta del segle , on es van
trobar amb un entorn hostil i as-

pre . Santos explica que és filla
d’emigrants que van partir d’un
poble de Salamanca per a establir-se al País Basc a principis dels
anys seixanta, on ella va néixer el
19 2 i, encara que no és el mateix
cas que el de l’Ana, la protagonista del seu relat, sempre va tenir al cap que volia escriure sobre

d’alt nivell i articulada a partir de
la música de J. S. Bach i el projecte Galeuscat, que es va presentar
dissabte a Alós d’ sil, coincidint
amb la celebració de la seva jornada de falles i en un escenari natural impactant. Els organitzadors
del festival, el Consell Cultural de
les Valls d’ neu, expliquen que
els cursos de formació han comptat enguany amb un major seguiment que altres anys, atès que
també s’han fet activitats adre ades als infants de l’Esplai d’Esterri
d’ neu, mentre que s’ha detectat
una lleugera disminució de públic
en relació als aforaments grans,
sobretot divendres, tot i que no
el consideren significatiu. Les estrenes sempre impliquen un punt
de risc, però ens sentim còmodes
amb aquesta mescla equilibrada
entre la tradició més rigorosa i el
relat contemporani , va assegurar ahir Rut Mar nez.
aquest fenomen. La història, que
publica Ediciones B, va comen ar
a prendre forma després que fa
uns anys Santos viatgés a Colònia (Alemanya) i allí conegués un
matrimoni d’espanyols que es va
instal·lar a la ciutat el 1962 i li expliquessin la seva peripècia vital.
No obstant això, va decidir que
la ficció que escriuria estaria narrada des del punt de vista de les
dones, unes hero nes que van
deixar els petits pobles en què vivien per arribar a un altre país ,
un episodi que a nivell literari
amb prou feines s’ha tractat.

09/07/2018

https://www.lleida.com/noticia_canal/mes-de-2000-persones-han-disfrutat-aquestany-al-dansaneu

09/07/2018

https://forum.ad/el-dansaneu-clou-la-27a-edicio-amb-una-aposta-per-unir-artistes-ipatrimoni/

09/07/2018

https://www.bondia.ad/cultura/mes-de-2000-persones-assisteixen-als-26-espectaclesdel-dansaneu
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Pirineus
Cultura

Més de 2.000 persones assisteixen
als 26 espectacles del Dansàneu

Alt Urgell

Impuls al
Cetap com
a centre
formador

Els organitzadors fan una valoració “molt positiva” de la 27a edició de l’esdeveniment

Redacció
LA SEU D’URGELL

DANSÀNEU

Agències
ESTERRI D’ÀNEU

El Festival Dansàneu va posar
ahir el punt final a la seva 27a
edició amb la tradicional trobada de grups de cultura popular
davant de la llar d’avis d’Esterri
d’Àneu, un acte que va comptar
amb l’Esbart Dansaire Laurèdia, els Bastoners de les Valls
d’Àneu, així com els gegants de
Sort, entre d’altres.
La directora del Dansàneu,
Rut Martínez, va fer un balanç
“molt positiu” del festival. Així,
va destacar la consolidació que
s’ha fet des de l’edició número
24 del nou model de festival,
centrat en l’exhibició i en incentivar la producció de propostes
que treballen en un diàleg entre
tradició i modernitat i que té
una vinculació molt important
amb el patrimoni natural i arquitectònic de les Valls. Durant
nou dies el Dansàneu ha ofert
26 espectacles, entre els quals
una estrena (Galeusca) i un encàrrec del Dansàneu (Nuà). A
més, s’ha presentat el laboratori de creació de Mal Pelo i la

El festival és vist pels organitzadors com un laboratori de creació en xarxa.

preestrena de Pilar de Dos. Hi
han assistit més de 2.000 persones.
L’organització va destacar
que en l’edició d’enguany s’ha
ofert un festival amb més dansa i amb un impuls ferm per a la
creació de nous projectes sense
oblidar la formació, que es troba en l’ADN del festival. Segons

els organitzadors, el Dansàneu
és a hores d’ara un laboratori
de creació en xarxa que té la
voluntat d’impulsar noves produccions artístiques que tinguin la dansa i la música com a
eix vertebrador i que des d’un
punt de vista contemporani
facin confluir modernitat i tradició. Alguns dels resultats més

visibles d’aquesta edició han
estat la producció Nuà (amb la
ballarina Raquel Gualtero i la
soprano Anaïs Oliveras), presentada a Sorpe, i el resultat del
laboratori de creació realitzat a
Santa Maria d’Àneu Invencions,
a càrrec de la prestigiosa companyia Mal Pelo, amb una tríada de músics d’alt nivell i articulada a partir de la música de
J. S. Bach i el projecte Galeuscat, que es va presentar ahir
dissabte a Alós d’Isil, coincidint
amb la celebració de la seva jornada de falles i en un escenari
natural impactant.
Els organitzadors del festival, el Consell Cultural de les
Valls d’Àneu, han explicat que
els cursos de formació han
comptat enguany amb un major
seguiment que altres anys, atès
que també s’han fet activitats
adreçades als infants de l’esplai
d’Esterri d’Àneu, mentre que
s’ha detectat una lleugera disminució de públic amb relació
als aforaments grans, sobretot
divendres, tot i que no el consideren significatiu.

Política

+376 803 789
+34 973 984 016

Compromís x la Seu proposa
recuperar la vinya del Pirineu
Redacció
LA SEU D’URGELL

La Vinya i el Vi de muntanya va
tenir una importància notable
arreu del Pirineu des de l’edat
mitjana al segle XIX, fins que va
aparèixer la plaga de la fil·loxera,
que va atacar tot el territori pirinenc i català, i va provocar
una davallada, i pràcticament
desaparició, de la plantació de
vinya i producció de vi al Pirineu. El grup de Compromís
opina que, a causa dels canvis
climatològics de les comarques
de muntanya, els avenços en la
tecnologia dels aliments i els
nous models de desenvolupament territorials, estem davant
d’una oportunitat per recuperar

la vinya al Pirineu, tal com ja ha
passat en algunes comarques
de muntanya. Segons Compromís, cal impulsar polítiques
públiques que generin progrés
i assegurin la sostenibilitat als
territoris rurals i de muntanya.
La recuperació de cultius i la
producció alimentària de proximitat pot aportar un valor afegit al sector agroalimentari i al
sector turístic.
Cal tenir en compte que altres territoris del Pirineu ja han
impulsat la vinya i el vi d’altura,
amb uns resultats molt positius
que caldria tenir en compte per
emprendre accions similars. Per
tant, Compromís x la Seu sollicita, mitjançant la moció al ple

municipal d’avui, sol·licitar al
departament d’Agricultura de
la Generalitat de Catalunya que
elabori un estudi tècnic, a través
de l’Institut Català de la Vinya i
el Vi (Incavi) i l’Institut de Recerca Tecnològica dels Aliments
(IRTA), per conèixer el tipus de
vinya òptima per al clima i territori que tenim a la Seu i comarca, per realitzar una plantació
experimental i per impulsar-ne
la producció i comercialització.
El portaveu de Compromís, Òscar Ordeig, afirma que “altres
territoris pirinencs ja produeixen vi pirinenc i que, per tant,
pot ser una bona idea per donar
nous impulsos econòmics al
nostre territori”.

L’Ajuntament de la Seu i el
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, amb l’acompanyament
del SOC, impulsen un projecte per tal de convertir el Centre Tecnològic de l’Alt Pirineu
(Cetap), situat a la tercera
planta del centre cultural Les
Monges, en un centre formador del servei d’Ocupació de
Catalunya. Un dels elements
necessaris és complir els requisits d’espai i accessibilitat
que marca la Generalitat per
a aquest tipus de centres. Per
aquest motiu, el ple municipal
votarà aquest proper dilluns,
9 de juliol, una modificació de
30.000 euros del pressupost
de l’Ajuntament per realitzar
les obres que faran possible
l’homologació d’aules per
poder obtenir l’homologació
dels espais. Segons la tinent
d’alcalde de promoció econòmica, Mireia Font, “el Cetap
és avui una referència en formació vinculada a l’empresa i
l’ocupació, ja que cada any s’hi
fan nombroses activitats en
aquesta línia”.

#thewaytogo
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cultura

SEIGNER DIU NO L’actriu Emmanuelle Seigner ha rebutjat ser membre
de l’Acadèmia de Hollywood i l’acusa d’hipòcrita
A L’ACADÈMIA
DE HOLLYWOOD després que decidís expulsar-ne el seu marit, el
director Roman Polanski, fa dos mesos.

MÉS DE 2.000
PERSONES AL
DANSÀNEU

El festival Dansàneu va tancar ahir després d’haver ofert
26 espectacles, entre els quals una estrena, Galeusca, el
laboratori de creació de Mal Pelo i la preestrena de Pilar
de dos. Hi han assistit més de 2.000 persones.

MÚSICA

Luis Miguel, fogositat
i romanticisme d’una
altra època
Crònica

G
Moment del concert de La Raíz, que, amb Macaco i Zoo, va ser un dels grups que més van fer ballar i embogir
el públic d’aquesta edició de Canet Rock. DAVID BORRAT

Valtonyc i el feminisme, entre
les proclames del Canet Rock

Ja s’han posat a la venda les primeres entrades per a l’any vinent
Crònica

S

MARIA GARCIA
CANET DE MAR

orgit de la protesta i per a
la conquesta de llibertats,
el Canet Rock ha fet aflorar, en la seva cinquena
edició del segle XXI, el seu
esperit més reivindicatiu i combatiu, que és el que el va fer néixer el
1975, encara sota la dictadura de
Francisco Franco. Més de 40 anys
després, el públic va tornar a reclamar l’alliberament dels polítics presos i exiliats, en una nit festiva i
combativa en què la música de les
bandes més destacables dels Països
Catalans es va barrejar amb proclames a favor de la llibertat dels polítics i dels artistes –amb un record
especial al raper Valtonyc–, i en defensa dels refugiats i del feminisme.
“La següent cançó la volem dedicar
als presos polítics i exiliats”, van
anunciar Els Catarres abans de començar a tocar les primeres notes d’El
setge, que van acompanyar amb crits
de “Visca la terra lliure!” I després de
repassar grans èxits com Vull estar
amb tu i Jennifer, van acabar l’actuació amb l’himne del festival, escollit
pels seus seguidors per votació popular: Fins que arribi l’alba.

La majoria de les 23.000 persones que van omplir el Pla d’en Sala
de Canet de Mar eren joves adolescents que se sabien de dalt a baix
gairebé tots els temes que van sonar. I van demostrar-ho especialment amb la cançó Lousiana d’Els
Amics de les Arts, que van passar el
micròfon al públic. Els assistents la
va cantar sencera a cappella davant
d’uns membres de la banda bocabadats que van baixar de l’escenari
fins a la primera fila per rendir-se
als peus dels seguidors.
El feminisme de Les Pupil·les

Macaco, La Raíz i Zoo van ser els
grups que més van fer ballar i embogir el públic, i Les Pupil·les, que
actuaven al Canet Rock per primera vegada, van despertar l’esperit
més feminista del festival amb el
seu rap electrònic: “Les dones no
ens vestim per agradar als homes, i
si diem que no és que no”, van deixar clar.
I, ja de matinada, el mestissatge
de Sra. Tomasa va fer moure els malucs dels més troneres, que van acomiadar la foscor al ritme dels Txarango: per tercer any consecutiu
van ser els encarregats de tancar les
més de dotze hores de música amb
els temes que els han portat a ser un
dels grups amb més seguidors del
país. Així, no hi van faltar Músic de

carrer, Agafant l’horitzó ni Compta
amb mi, l’escollida per acomiadar el
festival, que, com marca la tradició,
va abaixar la persiana quan va sortir
el sol, cap a quarts de set del matí.
“Ha sigut un èxit. Estem molt
contents, tenim un públic fidel que
va exhaurir les entrades dos mesos
abans del festival”, va destacar la
directora del Canet Rock, Gemma
Recoder, que va anunciar la data de
l’any vinent: 6 de juliol del 2019. A
més, com a novetat, dissabte a mitjanit es van posar a la venda les primeres entrades per al 2019 a 25 euros, amb dues possibilitats de pagament: ingressar l’import sencer o
fer-ho en dues aportacions. Un mètode que va donar fruits ràpidament: en només tres hores es van
vendre unes 200 entrades, tot i que
no s’havia anunciat cap dels grups
que formaran el cartell.
De fet, la directora no va voler
revelar cap detall de la pròxima
edició i va augurar que serà molt
especial perquè serà la desena, si
es compten les quatre que es van
fer entre el 1975 i el 1978 i les sis
del segle XXI. “Només us podem
dir que hi passaran moltes coses”,
va indicar Recorder, que va rebutjar la idea d’instal·lar dos escenaris, però que, en canvi, no va descartar la possibilitat d’ampliar el
festival a dues nits.e

OLGA ÁBALOS
BARCELONA

airebé una hora es va haver d’esperar el
públic del Palau Sant Jordi per retrobar-se amb el crooner i cantant de cançó lleugera i boleros Luis Miguel, que
tornava a actuar a Barcelona sis anys
després de la seva última visita. El mexicà ha fet coincidir la seva actual gira mundial, en què promociona el seu recent disc ¡México por siempre! (2017),
amb l’estrena de la sèrie biogràfica de Netflix Luis
Miguel, la serie, que afegeix un ingredient més de
dramatisme i morbositat a la seva sempre agitada
vida pública i artística. Potser és la manera que alguns dels hits de pop adult romàntic, com Si te vas,
Tú solo tú o Amor, amor, amor –amb els quals va començar el xou–, tinguessin una nova lectura o, almenys, una nova vida. Potser el ressò mediàtic és
la manera de renovar la passió i el fervor d’un públic
nombrós –més de 6.000 persones– que no va parar de cridar fins que l’artista va sortir a escena. “Demà sortim al diari, tu!”, comentava una noia de potents i incansables cordes vocals a les seves amigues
en veure periodistes cobrint el concert.
Acompanyat per una banda base de vuit músics
–secció de vent inclosa– i tres coristes, Luis Miguel
Gallego Basteri (el seu nom real) va fer una amplíssima repassada a la seva trajectòria en què va deixar constància del seu do de veu i el seu carisma
d’una altra època. Es movia amb elegància per un
escenari que semblava imitar el d’un teatre de Las
Vegas. Quan calia feia parar el concert per deixarse estimar, s’acostava a l’audiència i apartava el
micròfon per deixar que el públic cantés.
Després de la fogositat inicial, amb Devuélveme el amor i Por debajo de la mesa va mostrar la seva faceta baladista. El reguitzell d’èxits posteriors
era difícil d’apamar: Un hombre busca una mujer,
Cuestión de piel, Culpable o no... En el moment
de tancar aquesta crònica encara quedava un llarg
camí per recórrer, en especial el que transita pel
seu últim disc, del qual en aquesta gira està interpretant una gran part. Temes com La fiesta del
mariachi, Llamarada o ¿Por qué te conocí? acostumen ser el pròleg d’un final apoteòsic amb alguns temes de joventut com La incondicional i
1+1=2 enamorados.e

Luis Miguel ahir durant la seva actuació al
Palau Sant Jordi de Barcelona. CRISTINA CALDERER

08/07/2018

https://www.vilaweb.cat/noticies/punt-i-final-a-nou-dies-dun-dansaneu-mescontemporani-centrat-en-lexhibicio-i-en-incentivar-la-produccio/
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FESTES

MUSEUS
LLEIDA
TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.
MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL.
Sant Crist, 1. 973 283 075.
DIPÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA. Múrcia,
10. 973 211 992.
MUSEU DE L’AIGUA. Av. Miquel Batllori,
s/n. 973 211 992.
MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
MUSEU D’ART JAUME MORERA. Major,
31. 973 700 419.
MUSEU D’ART MORERA. Exposicions
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL. Pl. Paeria,
I. 973 700 394.
CENTRE D’ART LA PANERA. Pl. de la Panera,
2. 973 262 185 / 973 700 399.
CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de
Gardeny, s/n. 973 700 319.

COMARQUES
AGRAMUNT. Fundació Espai Guinovart.
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904.
AGRAMUNT. Casa Museu de Poesia Visual
Lo Pardal. Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718
/ 973 391 089.
ALMACELLES. Museu d’Arquitectura i
Urbanisme Josep Mas Dordal. Pitàgores,
2. 973 742 001.
ARTESA DE LLEIDA. Museu Local
Arqueològic. Castell, 3, 973 167 162.
ARTESA DE SEGRE. Museu del Montsec.
Carnisseries, 5. 973 400 013.
BALAGUER. Museu de la Noguera. Pl.
Comtes d’Urgell, 5. 973 445 194.
BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.
LES BORGES BLANQUES. Parc Temàtic de
l’Oli. n-240 km 71. 973 140 018.
CASTELLDANS. Museu de l’Oli i del Món
Rural. Empit, 9. 973 120 002.
LA CENTRAL DE CAPDELLA. Museu
Hidroelèctric de Capdella. Carrer Únic
s/n. 973 663 001.
CERVERA. Museu Comarcal de Cervera.
Major, 115. 973 533 917.
COLL DE NARGÓ. Museu dels Raiers. Carrer
del roser s/n. 973 383048/636 417678
COLL DE NARGÓ. Museu dels Dinosaures
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 973
383048/636 417678
ESTERRI D’ÀNEU. Ecomuseu de les Valls
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436.
GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel
Esteve, s/n. 973 662 040.
GÓSOL. Museu Picasso. Pl. Major, 1. 973
370 035.
GUISSONA. Museu Eduard Camps. Pl.
Vell-Plà, 1. 973 551 414.
ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museu,
7. 973 665 062.
LINYOLA. Museu Pedrós. Salmerón, 11.
973 575 084.
LLESSUI. Ecomuseu Els Pastors de la Vall
d’Àssua. Escoles de Llessui s/n. 973 621 798.
MOLLERUSSA. Espai Cultural dels Canals
d’Urgell. Av. Jaume I, bajos. 973 603 997.
MOLLERUSSA. Museu dels Vestits de Paper.
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
EL PONT DE CLAVEROL. Museu dels Raiers.
Únic, s/n. 973 681 493.
PONTS. Museu Francesc Boncompte. Av.
Catalunya, 11. 973 460 085.
PUJALT. Museu de les Papallones de
Catalunya. 973 620 743.
SALÀS DE PALLARS. CIAC. Botigues-museu.
De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973 676 003.
LA SEU D’URGELL. Museu Diocesà d’Urgell.
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl.
Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. Museu Comarcal de l’Urgell.
Major, 11. 973 312 960.
EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.
TREMP. Museu Comarcal de Ciències
Naturals. Passeig del Vall, 13. 973 653 470.
TUIXÉN. Museu de les Trementinaires. Pl.
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera Val d’Aran. Major,
26. 973 641 815.

AVUI RECOMANEM

El Palau d’Anglesola
acull l’acte central
del ‘Mulla’t’

10.00

LLEIDA. MUNICIPIS
DE TOTA LA
PROVÍNCIA

A Catalunya més de sis-centes piscines
participen avui en el Mulla’t, un programa solidari amb l’esclerosi múltiple que
reuneix activitats lúdiques i festives, i
tenen en comú el capbussó previst a
les 12.00 hores. La piscina municipal
de Palau d’Anglesola acull l’acte central
a Lleida del Mulla’t, i comptarà amb una
gran festa presentada per Carmen Farnell de Ràdio Flaixbac i Mariví Chacón
de Lleida TV, amb tallers, tornejos, inflables, aiguagim, pallassos i un dinar i
un berenar solidaris.

ALINS. PALLARS SOBIRÀ.

Fira del Ferro Pirinenc
Segona jornada de la Fira del Ferro
Pirinenc d’Alins, que reuneix artesans forjadors i productors locals
de la comarca. El visitant trobarà
una exposició de peces de forja i
altres activitats vinculades a l’ofici antic i a l’ús artesanal del ferro.
Aquest any es presenta el nou projecte PyrFer, que relaciona els municipis del ferro. La temàtica d’aquesta
edició és el contacte amb Andorra i
el ferro.

10.00

LLEIDA. PTDA. CAMÍ DE MONTCADA.

Transéquia i molta festa
En el marc de la festa major, el Camí de Montcada comença avui amb
una sardinada popular davant de La
Dolceta i una hora més tard salpa la
29a edició de la festiva Transéquia
des de la mateixa zona. Després de
diverses proves durant el trajecte
per designar els millors navegants,
la festa seguirà quan les embarcacions arribin a la meta. A la tarda, ball
amb el Trío Habana.

10.00

LA SEU D’URGELL. PS. JOAN BRUDIEU.

Trobada de Puntaires
El capbussó sincronitzat és tot un clàssic.

EXPOSICIONS I GALERIES
CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats a La Maison Rose. Mostra una collecció de 65 obres d’un dels artistes més destacats del modernisme
català, entre els segles XIX i XX. Fins al 22 de juliol.
MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL. SOLSONA.

Breu història d’una vida exemplar: Rafel Lasala i Locela (17161792). Commemora el tricentenari del naixement del bisbe i els 425
anys del Bisbat de Solsona. Fins al 15 d’agost.
ESPAI GUINOVART. AGRAMUNT. PL. DEL MERCAT S/N.

No serà veritat. Col·lectiva. Processos creatius. Fins al 9 setembre.
CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA PANERA. LLEIDA. PL. DE LA PANERA.

Joan Morey. Cos social. Proposta audiovisual que va guanyar el Premi
de Videocreació de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals. Fins al 30/09.
FUNDACIÓ SORIGUÉ. LLEIDA. ALCALDE PUJOL, 2 BIS.

Óscar Muñoz: des/materializaciones. Explora la fixació de la imatge
en un suport, la fugacitat del temps i la memòria. Fins al desembre.
LA VALL FOSCA. PALLARS JUSSÀ. FAÇANES DE DIFERENTS POBLES.

Caçadors de mirades. Mostra de 172 retrats de gran format, de persones que van habitar la zona fa més de 60 anys, en un projecte de
recuperació de la memòria col·lectiva. Fins al 31 de desembre.
MUSEU DE L’AIGUA. LLEIDA. CAMP. DE LA CANADENCA. AV. MIQUEL BATLLORI, 52.

El transport del material hidroelèctric. Una selecció d’imatges antigues de l’arxiu Izard, que mostren com es van transportar, fa cent anys,
les peces i les grans màquines fins a les centrals hidroelèctriques del
Pallars i de Seròs. Fins al 31 de desembre.

La Seu celebra la 22a edició de la
Trobada de Puntaires, a la qual està
previst que assisteixin unes setanta
artesanes de Catalunya. Els visitants
podran veure els treballs acabats i
també el procés d’elaboració.

11.00

VILALLER. ALTA RIBAGORÇA.

Vilaller compleix 900 anys
Després d’un acte institucional en
el qual es mostraran maquetes emblemàtiques, Vilaller surt al carrer a
celebrar els seus 900 anys amb un
torneig de lluita entre cavallers al
migdia. A la tarda, espectacle i combat amb una gran varietat d’armes
d’època medieval, i a les 18.30 arriba
Conspiració, un relat teatralitzat de
misteri en el qual la reina haurà de
descobrir el traïdor a la corona.

11.00

ESTERRI D’ÀNEU. DIVERSOS ESCENARIS.

Clausura el Dansàneu
Al matí se celebra una trobada de
Cultura Popular del Pirineu, amb
la participació dels Bastoners de
les Valls d’Àneu, l’Esbart Dansaire
Laurèdia, i els Gegants de Sort amb
els seus grallers, Els Xafarrostolls,
entre d’altres. Al migdia, davant de
l’església se celebrarà la festa de
Sant Cristòfol i la ballada i el vermut
de clausura del festival.

12.00

JUNCOSA. LES GARRIGUES.

CASTELLS
I nformació i reser ves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
CASTELL DE MONTSONÍS (Noguera).
CASTELL DE MONTCLAR (Urgell).
CASTELL DE FLOREJACS (Segarra).
CASTELL DE LES PALLARGUES (Segarra).
CASTELL DE MUR (Pallars Jussà).
CASTELL DE VICFRED (Segarra).
CASTELL D’ARBECA (Garrigues).

10.00

Festa a l’aigua

L’E. Macià de Borges acull ‘Psst... Passa-ho. La lluita per...’.

Dins de la XXXIV Setmana Cultural,
Juncosa celebra un parc aquàtic al
matí. A la tarda, a les 18.00 concert
del Quartet Q16, de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell, homenatge a
la gent gran i clausura de la Setmana Cultural.

GUIA
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18.00

LLEIDA. SEU VELLA.

Game Rock a la Seu Vella
La Seu Vella acull el Game Rock, un
esdeveniment solidari que recapta
fons per al projecte del joguet solidari de Creu Roja, amb concerts de
grups com Milford Boys, Enzuri, Blue
Rain i actuacions del col·lectiu Mags
del Món.

VISITES

12.00

LLEIDA. CASTELL TEMPLER DE GARDENY. 5 €

‘Templer per un dia’
Templer per un dia és una visita teatralitzada per al públic familiar al
castell de Gardeny, una fortalesa
dels monjos guerrers que ens trasllada a l’edat mitjana. Els assistents
aprendran les normes que regien a
la comunitat, l’organització, els vots
de pobresa, castedat i obediència i
el dia a dia entre els murs. Amb l’entrada rebran cervesa artesana els
adults i fruita i galetes els menors.
Existeix una versió nocturna de la
mateixa activitat.

ESCENES

19.30

GUISSONA. OBRA DE FLUVIÀ. 5 €.

‘Macbeth’
La companyia L’Agropecuària Produccions Extensives, dirigida per
Emili Baldellou, posa en escena el
clàssic teatral Macbeth,de William
Shakespeare. Les bruixes anuncien a
Macbeth que serà rei i així comença
el seu camí de deliri, que omplirà de
sang, cap al tron d’Escòcia.

MÚSICA

20.00

BALAGUER. SANT DOMÈNEC. 12 €

Música i poesia a Balaguer
Cançons d’ahir, cançons d’avui és el
títol del concert d’obertura del cicle
Juliol de Música i Poesia de Balaguer,
que celebra la setena edició. Sota la
direcció d’Oriol Castanyer, la coral
Sant Jordi ofereix un repertori de
música catalana amb motiu del setanta aniversari de la seua pròpia
fundació.

21.30

LLEIDA. EDIF. BAMBÚ PL. CERVANTES.

Música al Clea Tushé
El grup RedTones protagonitza avui
a la nit la sessió de música en directe des de la terrassa del Clea Tushé,
que en el seu tercer estiu consecutiu
porta a terme un cicle musical cada
diumenge, amb artistes de l’entorn.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

ÉS NOTÍCIA

SEGRE
Diumenge, 8 de juliol del 2018
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La cartellera cultural de l’estiu mostra com la música i les arts escèniques segueixen sent protagonistes a Lleida,
amb una vintena llarga de festivals i altres esdeveniments que sumen prop de dos-cents concerts i funcions.
Això sí, la majoria són de petit format, allunyats del glamur dels grans festivals de la costa catalana.

➜

PROPOSTES ACTIVITATS

Lleida també dóna la nota
La música i les arts escèniques segueixen protagonitzant l’estiu a Ponent amb més d’una vintena
de festivals || Sumen prop de dos-cents concerts i altres cites culturals fins al setembre
JOAN BLANCO

Dansàneu

J.BALLABRIGA/R.BANYERES

❘ LLEIDA ❘ Aquella impressió que
Lleida es converteix en un desert cultural durant els mesos
d’estiu queda cada vegada més
allunyada de la realitat. És evident que aquí no hi ha platja i
que, per tant, no gaudim del glamur dels festivals amb estrelles
internacionals que assolen Barcelona i la costa catalana i que,
també s’ha de dir, es beneficien
de substancioses subvencions
públiques.
Tanmateix, el cartell cultural
de Ponent compta aquest any
amb una vintena llarga de festivals i esdeveniments diversos,
amb una programació que suma
prop de dos-cents concerts, representacions i altres activitats
fins al setembre. Es tracta en
bona part de festivals de petit
format i amb un pes destacat de
la música clàssica. Cosa que no
significa en absolut una qualitat
artística més baixa. En aquest

Lloc: Les Valls d’Àneu.
Dates: del 30 de juny al 8 de juliol.
❚ Després de nou jornades, el Festival de Cultures del Pirineu Dansàneu posarà el colofó, avui diumenge, amb una trobada que tindrà
lloc a Esterri d’Àneu i que reunirà grups de cultura
popular.

PER TOT EL TERRITORI

Al voltant d’una seixantena
de poblacions gaudeixen
d’algun dels concerts d’una
vintena de festivals
sentit, els més de vint municipis
que acullen concerts i activitats
del Festival de Música Antiga
dels Pirineus disfruten així de
l’esdeveniment més important
d’aquestes característiques al
sud d’Europa. I sense oblidar
la capitalitat teatral de Tàrrega, que posa al setembre el colofó de l’estiu amb la Fira de
Teatre al Carrer, de categoria
internacional.
Paupaterres, Maldaltura, Esbaiola’t, Seu Vella Music Festival, Garriguitar, festivals internacionals de Cervera i Solsona,
Juliol de Música i Poesia de Balaguer, Acordionistes d’Arsèguel o el Retaule de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell són alguns
dels noms propis d’aquesta oferta cultural estiuenca a Ponent.
Igual que el Dansàneu, que avui
es clausurarà a la localitat d’Esterri d’Àneu després d’una intensa setmana d’espectacles de
música i ball, a més de tallers
formatius.
A tots aquests s’afegirà l’any
que ve, si les previsions no fallen, un dels grans: l’edició commemorativa del Doctor Music
Festival, la celebració del qual
està prevista entre els dies 12 i
14 de juliol a Escalarre.

Un moment de l’actuació de Mal Pelo ahir al festival Dansàneu.
QUARTET TEIXIDOR

Festival
dels Pirineus
Lloc: 37 municipis catalans,
21 de les comarques de Lleida.
Dates: fins al 26 d’agost.
❚ Les comarques pir in enques
acullen concerts amb alguns dels
solistes i grups més prestigiosos
que hi ha en l’actualitat en
l’àmbit de la música
antiga.

Imatge promocional de Quartet Teixidor, que actuarà el pròxim 14 de juliol al refugi de l’estany Gento, a la Torre de Capdella.

ESPORTS | pàg. 28

| pàg. 31

Futbol. Anglaterra i Croàcia,
a semifinals del Mundial al
superar Suècia i Rússia

Piragüisme. Ona Baró i Arboló
Rafel, del Kayak Sort, plata i
bronze a la Copa del Món

DIUMENGE 8
DE JULIOL DEL 2018

Suplement

Número 13.094 · Any XXXVII

2,20 €

Estudiants d’Alpicat
solidaris i entrevista al
pintor Swen Schmitz

www.segre.com

El Segarra-Garrigues costa
259 milions d’euros més dels
previstos a la Generalitat
Balanç || Dimarts es compleixen quinze anys d’obres i l’import superarà en
un 28 per cent els 924.000.000 € pels quals van ser adjudicades el 2002
COMARQUES ❘ 15
X. SANTESMASSES

Sepultures de fa 1.400
anys sota un forn
a Guissona

El preu de
l’ametlla cau un
terç en un any
i és el més baix
des del 2012
Al recuperar-se la
producció a Califòrnia
El preu de l’ametlla ha caigut al
voltant d’un terç l’últim any (un
42 per cent la llargueta i un 25
per cent la marcona) i se situa en
el nivell més baix des del 2012
a causa de la recuperació de la
producció a Califòrnia, l’estat
dels EUA que lidera l’oferta
mundial. Aquesta situació es
registra just quan durant els últims anys a les comarques de
Lleida s’han plantat centenars
d’hectàrees d’ametllers.
ECONOMIA ❘ 25

Entrevista
Josep Vallverdú
En el seu 95 aniversari
LLEONARD DELSHAMS

Una antropòloga examina
un dels esquelets que
s’han trobat.
COMARQUES ❘ 13
JOAN BLANCO

Imatge d’una de
les actuacions
del Dansàneu.

Estiu amb més
de vint festivals
d’arts escèniques
i música a Ponent
i al Pirineu
Unes seixanta localitats de les
comarques de Lleida acullen
aquest estiu actuacions d’una
vintena de festivals de música i
arts escèniques, com el Dansàneu, celebrat aquesta setmana
a les Valls d’Àneu.
ÉS NOTÍCIA ❘ 3-5

Mynews

«Mai he donat
importància a l’edat,
ara ja tinc tres
llibres a punt»
CULTURA ❘ 49
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AGENDA
ra. Fins al 12 d’agost.

ACTIVITATS

‘Inventari
general’

Dansàneu 2018
arrera jornada del Festival de
Cultures del Pirineu amb la trobada de grups de cultura popular
(11.00 hores) i la ballada de cloenda (13.15 hores).
Lloc: Esterri d’Àneu. 11.00 hores.

Mostra amb prop de 200
obres de les col·leccions
del Morera de diversos
autors i èpoques.
Lloc: Museu d’Art aume
Morera.

Mulla’t per l’esclerosi

‘La Barcelona
dels anys 60’

La Piscina Municipal del Palau
d’Anglesola acull l’acte central del
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple,
que enguany arribarà a 120 piscines.
Lloc: Lleida. 12.00 hores.

Exposició fotogràfica de
arcís auder i Ricard
Duran.
Lloc: Museu d’Arquitectura i Urbanisme. Almacelles. Fins el
de
juliol.

CONCERTS
Coral Sant Jordi

‘La veu de la
Noguera’

El recital Cançons d’ahir, cançons
d’avui, a càrrec Coral Sant ordi,
dóna el tret de sortida a la setena
edició del cicle uliol de Música i
Poesia de Balaguer. El certamen,
que acull concerts, finalitzarà el
proper 28 de juliol.
Lloc: Església del convent de Sant
omènec, Balaguer. 0.00 hores.

L’exposició mostra la trajectòria, biografia i bibliografia de divuit autors
es de la Noguera.
Lloc: Biblioteca Margarida de Mon errat, Balaguer. Fins al 31 d’agost.

‘Cos social’

EXPOSICIONS
‘Oscar Muñoz: des/
materializaciones’
Exposició del colombià Oscar
Mu oz amb les obres més representatives de la seva trajectòria.
Lloc: Museu de la Fundació Sorigué. Fins al desembre.

‘Ramon Pichot,
D’Els Quatre gats a
la Maison Rose’
Itinerari vital i ar stic per descobrir un dels noms destacats de la
història de l’art català.
Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 22
de juliol.

‘Agramuntophitecus’
Amb motiu del desè aniversari
de la mort de osep Guinovart,
el Museu de Lleida presenta un
diàleg entre una vintena d’objectes de les col·leccions del museu
i una vintena d’obres de l’artista.
Lloc: Museu de Lleida. Fins al 22
de juliol.

‘Arte, emoción,
inclusión’
Mostra de l’entitat solidària Arrels Sant Ignasi amb obres realit-

La Seu Vella acull el ‘Game
Rock’, una jornada per
recaptar fons pel projecte
joguina solidària
A les 18.00 hores, el Turó de la Seu Vella celebra aquest
esdeveniment solidari que té l’objectiu de recaptar
fons per la campanya de joguines de Creu Roja. Hi
haurà concerts, màgia i sortejos. L’entrada val 5 euros
i inclou consumició.
zades pels seus usuaris dels programes de Tractament.
Lloc: Galeria Indecor. C General
Brito, . 1 . 0 hores.

‘Exili i retirada.
Retrats anònims’’
L’aposta pictòrica de Guerrero
Medina ens aproxima emocionalment al drama de l’èxode, a la
fractura i la ferida de l’exili.
Lloc: Antiga capella de Torregrossa.

‘New York Penelles’

Exposició monogràfica sobre l’artista francès eso F, un dels artistes més influents en el món del
grafiti i el muralisme.
Lloc: Espai Cultural Sala B, Penelles. Fins al desembre.

‘Verdaguer segrestat’
L’exposició abraça el període que
va de la Segona República a l’inici de la Transició (1 1-1 ). A
través d’una recerca exhaustiva
d’articles periodístics i imatges,
mostra com el poeta va ser instrumentalitzat pel franquisme.
Lloc: Museu Comarcal de Cerve-

Proposta audiovisual de
oan Morey que examina la construcció social
del cos en la cultura contemporània occidental i el seu desencadenant en l’àmbit de la performance.
Lloc: Centre d’Art la Panera. Fins al
30 de setembre.

‘240 anys de l’Escola
d’Arts i Disseny’
Recull fotogràfic i documental
que mostra la trajectòria de l’Escola d’Arts i Oficis de Tàrrega durant més de dos segles.
Lloc: Museu Comarcal de l’Urgell,
Tàrrega. Fins al 15 de juliol.

‘Nostalgia’
Nostalgia tracta el sentiment
d’acceptació i posterior felicitat
que pertanyen al continu i imparable transcurs del pas del temps.
Lloc: Fundació Margarida de
Mon errato, Balaguer. Fins al 1
d’agost.

‘What a shitshow’
Mostra de la dissenyadora i artista catalana Maria Montes que inclou treballs de cal·ligrafia.
Lloc: Centre d’Art la Panera. Fins
al 30 de setembre.

‘Caprici’
Miguel Ibarbia presenta una selecció d’olis de diferents formats,
que mostra l’evolució en els tons
de la seva obra.
Lloc: Sala Montsuar de l’IEI. Fins
al 22 de juliol.

‘Civilitzacions’
Exposició de l’artista Sebastià Farré en què plasma elements de la
vida quotidiana i del carrer que
trasllada als quadres amb un relleu naturalista i perfeccionista
de manera que adquireixen vida
pròpia.
Lloc: Galeria Espai Cavallers. Fins
al 4 d’agost.

‘De la paraula a la
imatge’
Mostra d’arts plàstiques fetes
pels alumnes de batxillerat del
Col·legi Episcopal.
Lloc: Biblioteca Pública de Lleida.
Fins al 30 de juliol.

Josep Guinovart
La celebració com a revolta,
compta amb un variat de gravats
de l’obra gràfica de Guinovart
elaborats a partir de documents
fotogràfics.
Lloc: Antiga capella de Torregrossa. Fins al 28 de juliol.

08/07/2018

https://www.lavanguardia.com/vida/20180708/45770090634/punt-i-final-a-nou-diesdun-dansaneu-mes-contemporani-centrat-en-lexhibicio-i-en-incentivar-laproduccio.html

08/07/2018

http://www.lamanyana.cat/detall-noticies/article/mes-dansa-i-mes-contemporania-enun-dansaneu-que-incentiva-la-produccio/

08/07/2018

http://www.directe.cat/acn/acn/802799/punt-i-final-a-nou-dies-d-un-dansaneu-mescontemporani-centrat-en-l-exhibicio-i-en-incenti

08/07/2018

https://www.ara.cat/cultura/Mes-persones-passen-FestivalDansaneu_0_2047595408.html

08/07/2018

https://www.arabalears.cat/cultura/Mes-persones-passen-FestivalDansaneu_0_2047595408.html

08/07/2018

http://www.acn.cat/text/item/punt-i-final-a-nou-dies-d-un-dansaneu-mescontemporani-centrat-en-l-exhibicio-i-en-incentivar-la-produccio

07/07/2018

https://totlleida.cat/el-dansaneu-mira-a-larrel-i-al-territori-en-el-seu-tram-final/

07/07/2018

https://www.7accents.cat/canal/article/13354/el-dansaneu-mira-a-larrel-i-al-territorien-el-seu-tram-final

07/07/2018

https://www.segre.com/noticies/cultura/2018/07/07/el_dansaneu_vesteix_gala_5089
8_1112.html

07/07/2018

https://www.segre.com/noticies/cultura/2018/07/07/el_dansaneu_la_recta_final_508
59_1112.html
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PROPOSTES
TEATRE DE LA LLOTJA

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. C. Lluís Companys, s/n. 973 279
356. www.teatreescorxador.com

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

La DJ de Tàrrega Nolah.

Don Quixot · Ballet de Moscou · Dimecres, 25 de juliol. 21.00 h.

El clàssic de Cervantes amb dansa a càrrec del Ballet de Moscou.

Canal de Seròs en construcció.

RIU ONDARA TÀRREGA

AUDITORI ENRIC GRANADOS

MUSEU DE L’AIGUA

Carrer Migdia. 973 310 731

Lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004.
Tel. 973 700 639.
www.auditorienricgranados.cat

Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel. 973 211 992.
www.museudelaiguadelleida.cat

DISSABTE, 7 DE JULIOL. 12.00 I 20.00 H.

Sound’Ara. Festival de Música
Electrònica de Ponent. La música
electrònica torna a sonar al curs del
riu Ondara. Vermut electrònic amb
DJ Txivirú i DJ Mistery. A partir de les
20 h, DJ Nolah, Jansky i d’altres.

DIUMENGE, 7 D’OCTUBRE. 19.00 H.

DISSABTES, 17.00 A 20.00 H.

Vladimir Ashkenazy a Lleida,
un encontre exquisit. Denis Kozhukhin, piano. Orquestra de Cadaquès. Vladimir Ashkenazy, director.
Entrada: 31 €, reduïda 26 €

El transport del material hidroelèctric. Microexposició al Campament de La Canadenca.
Entrada lliure.

DIVENDRES, 26 D’OCTUBRE. 20.30 H.

TEATRE MUNICIPAL
Balaguer. C. Àngel Guimerà, 24-28.
Tel. 973 445 252.

Arcadi Volodos. Concert de piano.
Entrada: 20 €, reduïda 15 €
DIJOUS 8, 15, 22 I 29 DE NOVEMBRE. 20.00
H.

Dàmaris Gelabert · Naturalment · Dissabte, 27 d’octubre. 18.00 h.

Amb el seu disc més familiar, un cant optimista a la vida i els valors universals.

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

Informació: www.teatredelallotja.cat Tel. 973 239 698.
Entrades: www.teatredelallotja.cat. · A taquilla (dimarts, dimecres i dijous, d’11 a 13
h; de dilluns a divendres, de 17 h a 21 h; dissabtes de funció de 17 h a 21 h, i diumenges i
festius, des d’1 hora abans de la funció) i Oficina de Turisme de Lleida.

www.balaguer.cat

Ricard Viñes Quatre Concerts Històrics. Miquel Villalba, piano.
Entrada: 6 €

Vladimir Ashkenazy.

ARTS ESCÈNIQUES FESTIVAL

MÚSICA

El Dansàneu, a la recta final
El certamen estrenarà avui l’espectacle ‘Galeuscat’, produït en residència a les
Valls d’Àneu || El Pont d’Arcalís tancarà el programa de concerts
❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ La 27 edició del
Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu, entra avui a
la recta final. Després d’una
intensa setmana marcada per
propostes més contemporànies,
la programació farà avui una
picada d’ullet al territori amb
un doble programa a partir de
les 20.00 hores a l’església de
Santa Maria d’Àneu: la música
d’El Pont d’Arcalís amb la dansa
de l’esbart dansaire Laurèdia
d’Andorra la Vella, als quals
precedirà l’espectacle Pilar de
dos, projecte guanyador del
Premi Delfí Colomé de dansa
2017 convocat pel departament
de Cultura de la Generalitat, el
festival Ésdansa de les Preses
i la Fira Mediterrània de Manresa. Prèviament, avui al migdia a Alós d’Isil tindrà lloc la
presentació de l’espectacle Galeuscat, produït en residència
a les Valls d’Àneu. El projecte,
liderat per les veus femenines
del conjunt galaicobelga Ialma,
el basc Iñaki Plaza i els catalans
Manu Sabaté, Ciscu Cardona i
Víctor Solana, s’articula partint
de tres residències artístiques, la
primera celebrada aquesta setmana al Dansàneu, amb la voluntat de créixer i convertir-se
en una producció de referència
en l’àmbit world music.
D’altra banda, dijous a la nit
l’església romànica de Sant Just i
Sant Pastor de Son es va omplir
per disfrutar de l’actuació del
violinista Joel Bardolet, acompanyat per a l’ocasió pels components de la companyia Mal

JOAN BLANCO

Festipallars,
avui a Salàs amb
cinc concerts
❘ SALÀS DE PALLARS ❘ La platja del
Piolet, al costat del pantà de
Sant Antoni a Salàs de Pallars, acollirà avui des de les
17.00 hores l’onzena edició
del Festipallars, amb activitats nàutiques, parades
d’artesania, sopar popular
i concerts amb els grups pallaresos Bocafoscant, Stain,
Singatalla i Maritrini y sus Sicarios i l’actuació especial de
SUU, popular a Instagram.
L’esdeveniment, amb bus
de la festa, està organitzat
pels ajuntaments del Pallars
Jussà, el consell comarcal i
la Generalitat.

MÚSICA

El violinista Joel Bardolet i els ballarins de la companyia Mal Pelo, dijous a l’església de Son.
JOAN BLANCO

Pelo, els ballarins María Muñoz
i Pep Ramis, premis Nacional
de Dansa i Ciutat de Barcelona.

Escaló

Dansa amb la companyia UNAiUNA, ahir a Sant Pere del Burgal.

Ahir al migdia, l’acció del
Dansàneu es va traslladar fins
al monestir de Sant Pere del
Burgal, a Escaló, amb visita
comentada a aquesta joia del
romànic i acció artística a càrrec de la companyia de dansa
UNAiUNA. A la tarda, la consellera de Cultura, Laura Borràs, tenia previst assistir a Santa Maria d’Àneu, a Escalarre, a
l’espectacle de dansa i música
The Bach Project, de Mal Pelo.

El ‘nou’ Canet
Rock celebra avui
la cinquena edició
❘ CANET DE MAR ❘ La cinquena
edició del recuperat festival
Canet Rock arrancarà avui a
les quatre de la tarda a Canet
de Mar amb Els Amics de les
Arts, Els Catarres, Macaco i
Txarango de caps de cartell.
Serà una jornada marcada
també per la reivindicació
de les llibertats polítiques i
un record als emigrants que
moren al Mediterrani. El
grup Sense Sal obrirà el cartell musical, que comptarà
també amb Animal, Brams,
Doctor Prats, Josep Maria
Mainat i La Raíz, entre d’altres conjunts.
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SOCIETAT Agenda
FESTES

MUSEUS
LLEIDA
TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.
MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL.
Sant Crist, 1. 973 283 075.
DIPÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA. Múrcia,
10. 973 211 992.
MUSEU DE L’AIGUA. Av. Miquel Batllori,
s/n. 973 211 992.
MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
MUSEU D’ART JAUME MORERA. Major,
31. 973 700 419.
MUSEU D’ART MORERA. Exposicions
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL. Pl. Paeria,
I. 973 700 394.
CENTRE D’ART LA PANERA. Pl. de la Panera,
2. 973 262 185 / 973 700 399.
CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de
Gardeny, s/n. 973 700 319.

COMARQUES
AGRAMUNT. Fundació Espai Guinovart.
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904.
AGRAMUNT. Casa Museu de Poesia Visual
Lo Pardal. Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718
/ 973 391 089.
ALMACELLES. Museu d’Arquitectura i
Urbanisme Josep Mas Dordal. Pitàgores,
2. 973 742 001.
ARTESA DE LLEIDA. Museu Local
Arqueològic. Castell, 3, 973 167 162.
ARTESA DE SEGRE. Museu del Montsec.
Carnisseries, 5. 973 400 013.
BALAGUER. Museu de la Noguera. Pl.
Comtes d’Urgell, 5. 973 445 194.
BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.
LES BORGES BLANQUES. Parc Temàtic de
l’Oli. n-240 km 71. 973 140 018.
CASTELLDANS. Museu de l’Oli i del Món
Rural. Empit, 9. 973 120 002.
LA CENTRAL DE CAPDELLA. Museu
Hidroelèctric de Capdella. Carrer Únic
s/n. 973 663 001.
CERVERA. Museu Comarcal de Cervera.
Major, 115. 973 533 917.
COLL DE NARGÓ. Museu dels Raiers. Carrer
del roser s/n. 973 383048/636 417678
COLL DE NARGÓ. Museu dels Dinosaures
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 973
383048/636 417678
ESTERRI D’ÀNEU. Ecomuseu de les Valls
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436.
GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel
Esteve, s/n. 973 662 040.
GÓSOL. Museu Picasso. Pl. Major, 1. 973
370 035.
GUISSONA. Museu Eduard Camps. Pl.
Vell-Plà, 1. 973 551 414.
ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museu,
7. 973 665 062.
LINYOLA. Museu Pedrós. Salmerón, 11.
973 575 084.
LLESSUI. Ecomuseu Els Pastors de la Vall
d’Àssua. Escoles de Llessui s/n. 973 621 798.
MOLLERUSSA. Espai Cultural dels Canals
d’Urgell. Av. Jaume I, bajos. 973 603 997.
MOLLERUSSA. Museu dels Vestits de Paper.
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
EL PONT DE CLAVEROL. Museu dels Raiers.
Únic, s/n. 973 681 493.
PONTS. Museu Francesc Boncompte. Av.
Catalunya, 11. 973 460 085.
PUJALT. Museu de les Papallones de
Catalunya. 973 620 743.
SALÀS DE PALLARS. CIAC. Botigues-museu.
De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973 676 003.
LA SEU D’URGELL. Museu Diocesà d’Urgell.
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl.
Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. Museu Comarcal de l’Urgell.
Major, 11. 973 312 960.
EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.
TREMP. Museu Comarcal de Ciències
Naturals. Passeig del Vall, 13. 973 653 470.
TUIXÉN. Museu de les Trementinaires. Pl.
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera Val d’Aran. Major,
26. 973 641 815.

AVUI RECOMANEM

El Pont d’Arcalís
i Galeuscat, al dia
gran del Dansàneu

12.30

ALÓS D’ISIL I
ESCALARRE LA
GUINGUETA

El festival de cultures del Pirineu encara
la recta final amb la presentació al migdia a Alós d’Isil del projecte Galeuscat,
una producció del Dansàneu amb les
veus femenines del conjunt galaicobelga Ialma, el basc Iñaki Plaza i els
catalans Manu Sabaté, Ciscu Cardona i
Víctor Solana. A les 20.00 el festival es
trasllada a l’església d’Escalarre, amb un
doble programa: l’actuació del premiat
Pilar de dos i el concert d’El Pont d’Arcalís amb l’esbart dansaire Laurèdia de
S. Julià de Lòria.

CASTELLDANS. SALA LA LLAR.

‘Les Garrigues en femení’
Sota el lema “El despertar del sindicalisme agrari”, se celebra la trobada
Les Garrigues en femení, amb un programa d’actes destinat a compartir
experiències i crear vincles entre les
assistents. A més, hi haurà teatre, dinar, una exposició, una visita cultural
i ball de tarda.

12.00

TÀRREGA. CURS DEL RIU ONDARA. GRATUÏT.

Arriba el Sound’Ara
El festival de música electrònica de
Ponent Sound’Ara obre amb un vermut amenitzat pels DJ Txivirú i DJ
Mistery, jocs d’aigua i pista de ball.
A les 20.00 es reprèn la festa amb
Nolah, Jansky presenta Un big bang
a la gibrella, i la revelació Ariga Soul.
A més, actuaran els DJ Starbeat i
Adax & Alfroi, hi haurà instal·lacions
artístiques i avituallament a preus
populars.
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Shin a l’oboè, Isabel Favilla a la flauta
i fagot, Giulio Quirici, amb la tiorba,
Anton Baba al violoncel i Joao Rival
al clavicèmbal interpretaran un programa amb obres de Fasch, Haendel,
Zelenka i Telemann. L’entrada inclou
la visita guiada a l’antiga Canònica
i al nucli medieval a partir de les
18.30 hores.

22.30

ARBECA. FORTALESA DE VILARS. 15 €

TastJazz a Vilars
La sisena edició de la Nit de Jazz a Vilars comença amb una promoció de
vins de proximitat, amb els cellers
Vinya els Vilars d’Arbeca i Analec de
Nalec com a convidats. Després comença el concert de Stromboli Jazz
Band, una formació de jazz popular,
dixieland, swing i altres gèneres animats, en un espectacle en el qual es
barreja la bona música amb humor
i teatre.

22.30

LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE. 14 €

18.00

ARTESA DE LLEIDA. CENTRE DEL MUNICIPI.

Festival d’Enceses

L’Esbart Laurèdia al Dansàneu.

EXPOSICIONS I GALERIES
CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats a La Maison Rose. Mostra una collecció de 65 obres d’un dels artistes més destacats del modernisme
català, entre els segles XIX i XX. Fins al 22 de juliol.
MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL. SOLSONA.

Breu història d’una vida exemplar: Rafel Lasala i Locela (17161792). Commemora el tricentenari del naixement del bisbe i els 425
anys del Bisbat de Solsona. Fins al 15 d’agost.
ESPAI GUINOVART. AGRAMUNT. PL. DEL MERCAT S/N.

No serà veritat. Col·lectiva. Processos creatius. Fins al 9 setembre.
CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA PANERA. LLEIDA. PL. DE LA PANERA.

Joan Morey. Cos social. Proposta audiovisual que va guanyar el Premi
de Videocreació de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals. Fins al 30/9.
FUNDACIÓ SORIGUÉ. LLEIDA. ALCALDE PUJOL, 2 BIS.

Óscar Muñoz: des/materializaciones. Explora la fixació de la imatge
en un suport, la fugacitat del temps i la memòria. Fins al desembre.
LA VALL FOSCA. PALLARS JUSSÀ. FAÇANES DE DIFERENTS POBLES.

Caçadors de mirades. Mostra de 172 retrats de gran format, de persones que van habitar la zona fa més de 60 anys, en un projecte de
recuperació de la memòria col·lectiva. Fins al 31 de desembre.
MUSEU DE L’AIGUA. LLEIDA. CAMP. DE LA CANADENCA. AV. MIQUEL BATLLORI, 52.

El transport del material hidroelèctric. Una selecció d’imatges antigues de l’arxiu Izard, que mostren com es van transportar, fa cent anys,
les peces i les grans màquines fins a les centrals hidroelèctriques del
Pallars i de Seròs. Fins al 31 de desembre.

Al Festival d’Enceses participa El
Drac Fumera, de la colla Badalona Bèsties de Foc; el Drac de Santa
Margarida de Gaia; el Drac Baluk Astharot de Ca n’Aurell (Terrassa) i La
Galera de Cambrils, que s’uneixen
al Griu local en l’espectacle amb 300
diables. Després, concert de Cronistes i Roba Estesa.

Obeses torna a Lleida

PREIXANA. LES PEDRERES. 12 €

El grup Obeses torna reforçat al seu
paper de formació de culte en l’escena catalana, per presentar el cinquè
disc d’estudi, Fills de les estrelles, un
treball de gran ambició artística del
qual ha sorgit el tema Ens en sortirem, un al·legat sobre l’1 d’octubre
que ja és un himne col·lectiu a les
xarxes.

Música i degustacions

ESCENES

20.00

Preixana celebra un festival de música i tastos, en el qual actuarà la
cantant i compositora Judit Neddermann i degustaran un assortiment
de carns de vedella bruna amb sidra.

MÚSICA

18.00

BALAGUER. PLAÇA DEL POU.

Trobada d’Acordionistes
Balaguer celebra la Trobada d’Acordionistes, amb músics procedents
de tot Catalunya i d’Andorra. Com a
novetat, hi participarà el professor
de l’ESMUC Blai Navarro.

20.00

LLEIDA. LA SALETA. C/ BALLESTER, 13. 13 €

Norma Desmond
Sheila López es llança com a Norma
Desmond al presentar el disc Retales, en un concert teatralitzat.

21.00

AGRAMUNT. MASIA ISIDORI. 5 €

Sent Viladot

SANAÜJA. MASIA TORRES DEL RIU. 6 €

La companyia Teatredetics i el músic
David Esterri ofereixen un espectacle poeticomusical inspirat en Guillem Viladot. Es complementa amb
un tast de productes de proximitat i
forma part del programa Espais Naturals de Ponent.

El Llobregós amb guitarra

PROJECCIONS

20.00

Espais Naturals de Ponent organitza
la sortida Sent la Vall del Llobregós,
per disfrutar de la posta de sol a la
vall del Llobregós amb música del
cantautor Ramon Porta. Abans recorreran la zona i hi haurà una degustació de productes de proximitat.

CASTELLS
I nformació i reser ves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
CASTELL DE MONTSONÍS (Noguera).
CASTELL DE MONTCLAR (Urgell).
CASTELL DE FLOREJACS (Segarra).
CASTELL DE LES PALLARGUES (Segarra).
CASTELL DE MUR (Pallars Jussà).
CASTELL DE VICFRED (Segarra).
CASTELL D’ARBECA (Garrigues).

10.00

GUIA

21.00

ORGANYÀ. ESGLÉSIA DE SANTA MARIA. 15 €

22.00

PENELLES. CASTELL DEL REMEI.

‘La llibreria’ a la fresca
Els jardins del Castell del Remei seran el pati de butaques a la projecció de la premiada La llibreria, el film
d’Isabel Coixet basat en la novel·la
homònima de P. Fitzgerald.

Radio Antiqua al FEMAP

Últims dies de ‘Claustre’ de Maria Sánchez, a l’IEI.

El Festival de Música Antiga del Pirineu porta a Organyà Tresors del
barroc alemany, de Radio Antiqua.
Lucia Giraudo al violí, Yongcheon

Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

06/07/2018

http://www.teatral.net/ca/noticies/20801/mal-pelo-i-pont-darcalis-protagonistes-delcap-de-setmana-al-dansaneu#.W0SY9tIzZPZ

05/07/2018

https://www.7accents.cat/noticia/13340/el-dansaneu-marida-a-son-els-vins-del-cellercastell-dencus-amb-la-musica-del-violinista-j

05/07/2018

https://www.segre.com/noticies/cultura/2018/07/05/estrena_l_esglesia_sorpe_una_p
roduccio_propia_del_dansaneu_50625_1112.html

SOCIETAT Agenda

SEGRE
Dijous, 5 de juliol del 2018

MUSEUS
LLEIDA
TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.
MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL.
Sant Crist, 1. 973 283 075.
DIPÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA. Múrcia,
10. 973 211 992.
MUSEU DE L’AIGUA. Av. Miquel Batllori,
s/n. 973 211 992.
MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
MUSEU D’ART JAUME MORERA. Major,
31. 973 700 419.
MUSEU D’ART MORERA. Exposicions
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL. Pl. Paeria,
I. 973 700 394.
CENTRE D’ART LA PANERA. Pl. de la Panera,
2. 973 262 185 / 973 700 399.
CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de
Gardeny, s/n. 973 700 319.

COMARQUES
AGRAMUNT. Fundació Espai Guinovart.
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904.
AGRAMUNT. Casa Museu de Poesia Visual
Lo Pardal. Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718
/ 973 391 089.
ALMACELLES. Museu d’Arquitectura i
Urbanisme Josep Mas Dordal. Pitàgores,
2. 973 742 001.
ARTESA DE LLEIDA. Museu Local
Arqueològic. Castell, 3, 973 167 162.
ARTESA DE SEGRE. Museu del Montsec.
Carnisseries, 5. 973 400 013.
BALAGUER. Museu de la Noguera. Pl.
Comtes d’Urgell, 5. 973 445 194.
BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.
LES BORGES BLANQUES. Parc Temàtic de
l’Oli. n-240 km 71. 973 140 018.
CASTELLDANS. Museu de l’Oli i del Món
Rural. Empit, 9. 973 120 002.
LA CENTRAL DE CAPDELLA. Museu
Hidroelèctric de Capdella. Carrer Únic
s/n. 973 663 001.
CERVERA. Museu Comarcal de Cervera.
Major, 115. 973 533 917.
COLL DE NARGÓ. Museu dels Raiers. Carrer
del roser s/n. 973 383048/636 417678
COLL DE NARGÓ. Museu dels Dinosaures
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 973
383048/636 417678
ESTERRI D’ÀNEU. Ecomuseu de les Valls
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436.
GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel
Esteve, s/n. 973 662 040.
GÓSOL. Museu Picasso. Pl. Major, 1. 973
370 035.
GUISSONA. Museu Eduard Camps. Pl.
Vell-Plà, 1. 973 551 414.
ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museu,
7. 973 665 062.
LINYOLA. Museu Pedrós. Salmerón, 11.
973 575 084.
LLESSUI. Ecomuseu Els Pastors de la Vall
d’Àssua. Escoles de Llessui s/n. 973 621 798.
MOLLERUSSA. Espai Cultural dels Canals
d’Urgell. Av. Jaume I, bajos. 973 603 997.
MOLLERUSSA. Museu dels Vestits de Paper.
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
EL PONT DE CLAVEROL. Museu dels Raiers.
Únic, s/n. 973 681 493.
PONTS. Museu Francesc Boncompte. Av.
Catalunya, 11. 973 460 085.
PUJALT. Museu de les Papallones de
Catalunya. 973 620 743.
SALÀS DE PALLARS. CIAC. Botigues-museu.
De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973 676 003.
LA SEU D’URGELL. Museu Diocesà d’Urgell.
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl.
Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. Museu Comarcal de l’Urgell.
Major, 11. 973 312 960.
EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.
TREMP. Museu Comarcal de Ciències
Naturals. Passeig del Vall, 13. 973 653 470.
TUIXÉN. Museu de les Trementinaires. Pl.
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera Val d’Aran. Major,
26. 973 641 815.

AVUI RECOMANEM

Concert del Cor del
Noies de l’Orfeó català
del FEMAP a Tremp

10.00

TREMP. SALA
CULTURAL LA LIRA.
12/15 €

El Festival de Música Antiga del Pirineu
s’atura a Tremp, on avui actuarà el Cor
de Noies de l’Orfeó Català, en un concert titulat Ressons de l’antiga Europa,
que inclou composicions de F. Guerrero,
A. Falconieri, G. Frescobaldi, C. Monteverdi, F. Vitali, J. B. de Boismortier, M. A.
Charpentier, W. Williams, G. F. Haendel
i H. Purcell. Aquest cor comença amb
un recorregut per l’univers musical del
segle XIV i comprèn fins al segle XVII:
de l’edat mitjana al barroc en un viatge
per Europa.

17.00

19.30

Urbanisme i serveis

‘Mos-toc’ a Guissona

La tercera sessió del cicle que porta
a terme Comú de Lleida a la seu gira
al voltant d’Urbanisme al servei de les
persones. Hi participen la diputada i
portaveu d’En Comú Podem al Congrés, Lucía Martín; el director del
model urbà de Barcelona, Ton Salvadó, i el regidor del Comú a Lleida,
Sergi Talamonte, que reflexionaran
sobre el model urbanístic a Lleida.

Cada dijous, Guissona gaudeix del
Mos-toc, una iniciativa gastronòmica que es proposa fomentar el
gaudi d’una copa de vi o cervesa
acompanyada d’una gran varietat
de tapes o racions a bon preu.

LLEIDA. COMÚ DE LLEIDA. ENTRADA LLIURE.

17.00

ALCOLETGE. CENTRE INTERP. GUERRA CIVIL.

L’escola catalana
El Centre d’Interpretació de la Guerra Civil d’Alcoletge acull el curs
L’Escola catalana: de la República a
la República?, que forma part del
programa de la Universitat d’Estiu
de la UdL.

República, guerra i més
La UdL inaugura a Tremp el curs del
programa d’estiu República, guerra i
postguerra (1931-1950). Guerra i regions devastades, que coordina Joana
Franch Esplandiu.

CONFERÈNCIES

18.00

GUISSONA. BIBLIOTECA PÚBLICA.

L’arqueologia a Guissona

MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL. SOLSONA.

Dins del curs d’Arqueologia Ciutat
romana de Iesso, se celebra la conferència La fortalesa de Vilars d’Arbeca.
Terra, aigua i poder al món ibèric, que
pronunciarà el professor emèrit de
la UdL Emili Junyent.

Breu història d’una vida exemplar: Rafel Lasala i Locela (17161792). Commemora el tricentenari del naixement del bisbe i els 425
anys del Bisbat de Solsona. Fins al 15 d’agost.

18.00

CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats a La Maison Rose. Mostra una collecció de 65 obres d’un dels artistes més destacats del modernisme
català, entre els segles XIX i XX. Fins al 22 de juliol.

ESPAI GUINOVART. AGRAMUNT. PL. DEL MERCAT S/N.

No serà veritat. Col·lectiva. Processos creatius. Fins al 9 setembre.
CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA PANERA. LLEIDA. PL. DE LA PANERA.

Joan Morey. Cos social. Proposta audiovisual que va guanyar el Premi
de Videocreació de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals. Fins al 30/09.
FUNDACIÓ SORIGUÉ. LLEIDA. ALCALDE PUJOL, 2 BIS.

Óscar Muñoz: des/materializaciones. Explora la fixació de la imatge
en un suport, la fugacitat del temps i la memòria. Fins al desembre.
LA VALL FOSCA. PALLARS JUSSÀ. FAÇANES DE DIFERENTS POBLES.

Caçadors de mirades. Mostra de 172 retrats de gran format, de persones que van habitar la zona fa més de 60 anys, en un projecte de
recuperació de la memòria col·lectiva. Fins al 31 de desembre.
MUSEU DE L’AIGUA. LLEIDA. CAMP. DE LA CANADENCA. AV. MIQUEL BATLLORI, 52.

El transport del material hidroelèctric. Una selecció d’imatges antigues de l’arxiu Izard, que mostren com es van transportar, fa cent anys,
les peces i les grans màquines fins a les centrals hidroelèctriques del
Pallars i de Seròs. Fins al 31 de desembre.

VISITES

20.30

LLEIDA. ARBORÈTUM. E. FARRENY, 49.

‘Contes frescos a la fresca’
Visita guiada una mica diferent de
l’Arborètum, dirigida a adults. Les
actrius Marta Rosell i Clara Olmo
mostraran els racons d’aquest parc,
mentre expliquen contes i relats
eròtics en un espectacle fresc, divertit i suggeridor, amb música de
Brauli Navarro al saxo i Marc Sánchez al contrabaix.

ESCENES

20.00

SON. PALLARS SOBIRÀ. ESGLÉSIA. 5 €

Música, dansa i maridatge
El festival Dansàneu proposa el tercer maridatge d’aquesta edició, amb
els vins de Castell d’Encús i el violinista Joel Bardolet, que interpretarà
obres de Bach, Magrané, Kurtág i
Telemman amb la col·laboració dels
ballarins Maria Muñoz i Pep Ramis,
de la companyia Mal Pelo.

20.00

LLAVORSÍ. P. SOBIRÀ. CAMP. LES RIBERIES.

TREMP. EPICENTRE.

El president de l’associació Patrimoni de la Terreta, Aureli Barrull, pronunciarà la conferència Lo bestiar.
Evolució dels costums ramaders a la
Terreta, un acte paral·lel a l’exposició homònima que pot visitar-se a
l’Arxiu del Pallars Jussà fins al 31 de
juliol.

Concert
Dins del Maitant Fest, que porta cada dijous un concert a Llavorsí, avui
actua Carlitos Miñarro, exlíder de la
banda rumbera Naraina. El sistema
de pagament és de taquilla inversa.

LLETRES

21.00

19.30

Music Lovers

LLEIDA. CAFETERIA LONDON. B. RUANO, 28.

‘Desayuno mortal’
L’editorial Seeler presenta el llibre
Desayuno mortal, de Gemma Gassa, un relat sobre l’assassinat d’un
periodista parisenc que posarà en
perill l’estructura del que semblava
una família feliç i perfecta.

BALAGUER. CASAL LAPALLAVACARA.

‘L’espero mentre la imagino’
Miquel Aige presenta el llibre L’espero mentre la imagino, una recopilació
de contes amb girs i finals inesperats que sorprenen i diverteixen el
lector, de Toni Rodés.
Exposició de l’Ecomuseu de Esterri, dins del Dansàneu.

GUISSONA. BARS I RESTAURANTS.

Costums de la Terreta

20.30

CASTELLS
I nformació i reser ves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
CASTELL DE MONTSONÍS (Noguera).
CASTELL DE MONTCLAR (Urgell).
CASTELL DE FLOREJACS (Segarra).
CASTELL DE LES PALLARGUES (Segarra).
CASTELL DE MUR (Pallars Jussà).
CASTELL DE VICFRED (Segarra).
CASTELL D’ARBECA (Garrigues).

GASTRONOMIA

TREMP. CASAL.

EXPOSICIONS I GALERIES
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FORMACIÓ

18.00

El cor que avui porta tres segles de música a Tremp.

GUIA

LLEIDA. JARDINS DEL SEGRIÀ.

Al programa de concerts d’estiu al
jardí, aquesta nit se sentirà la música del duet Music Lovers.

DANSA

21.30

ALGUAIRE. PL. DE LA SARDANA.

‘Sardanes a la fresca’
Alguaire obre avui el programa
Sardanes a la fresca, un cicle que se
celebrarà cada dijous organitzat per
l’associació Amics de la Sardana.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

SEGRE
Dijous, 5 de juliol del 2018

CULTURA/ESPECTACLES

GUIA

41

POLÍTICA CULTURAL PATRIMONI

CINE

La primera còpia de sepulcres
d’Urgell, en menys d’un any

Retrocés del
cine català en
nombre de films
i recaptació

Una empresa d’Olot reproduirà el pertanyent a Àlvar, vescomte d’Àger
IEI

J.B.

❘ LLEIDA ❘ La primera reproducció al monestir de les Avellanes
d’un dels sepulcres dels Comtes
d’Urgell que es conserven en
un museu de Nova York podria
estar enllestida d’aquí a menys
d’un any. S’encarregaria una
firma d’Olot especialitzada en
còpies en 3D, que disposa de la
tecnologia per a reproduccions
en pedra. Seria el sepulcre més
petit, el pertanyent a Àlvar,
vescomte d’Àger i germà d’Ermengol X, que va ser l’impulsor
del panteó de la família noble
a començaments del segle XIV.
Així ho va avançar ahir el director del cenobi, Robert Porta,
a la presentació de les jornades
d’història de l’Església que se
celebraran la setmana que ve en
aquest monestir de la Noguera
(vegeu el desglossament). Val
a recordar que el president de
la Diputació, Joan Reñé, va rebre la setmana passada a Nova
York els arxius digitalitzats dels
quatre sepulcres que s’exhibeixen a The Cloisters de mans del
responsable de patrimoni del
Metropolitan Museum, en una
operació que va costar 24.000
dòlars. Porta va destacar que la
recuperació d’aquest patrimoni
historicoartístic venut el 1906
és “un projecte que va començar a finals del 2016 de la mà
de la Diputació de Lleida per
recuperar aquestes joies artís-

La conservadora
de The Cloisters,
en un simposi a
les Avellanes

Joan J. Busqueta, Josep Ibarz i Robert Porta, ahir a l’IEI.

REPRODUCCIÓ

El dilluns 9 es presentarà a
les Avellanes el projecte
oficial de reproducció
dels quatre sepulcres
tiques”. Porta va assegurar que
“mai renunciarem al retorn de
les peces originals”, però va
reconèixer que “l’adquisició
en el seu dia dels sepulcres va
ser legal i el Metropolitan no
els posarà a la venda”. També
va valorar el fet que “les noves

ART ACTIVITATS

tecnologies permeten avui reconstruir aquest patrimoni en
col·laboració amb el museu de
Nova York, a diferència del que
passa amb altres obres d’art”,
en al·lusió crítica al litigi amb
Aragó. El diputat provincial i
alcalde d’Almacelles Josep Ibarz
va afirmar que “aquest projecte
és una aposta forta i contundent
de la Diputació per convertir
les Avellanes en el Poblet de
Ponent” i, en el marc d’aquest
intercanvi amb el Metropolitan,
“estudiem una línia turística per
atansar visitants nord-americans a Lleida”.

■ Lucretia Kargère-Basco, responsable de l’àrea
de conservació de The
Cloisters, les sales medievals del Metropolitan
Museum de Nova York,
serà una de les participants en la novena edició
de les Jornades d’Història
de l’Església i la Religiositat, a les Avellanes el 9
i 10 de juliol. La reunió
científica que impulsa el
monestir i la Universitat
de Lleida ja compta amb
uns vuitanta inscrits, es
titularà Entre el cel i la
terra i versarà sobre “la
vida eterna, mort i rituals
als monestirs medievals”,
en sintonia amb la recuperació dels sepulcres dels
Comtes d’Urgell. Comptarà amb aportacions també
d’especialistes com Francesca Español, Alberto
Velasco o Ramon Solé i,
en l’apartat lúdic, amb
un sopar medieval amb
concert coral amb la participació de més de 150
comensals.

Alerta a la Festa d’Estiu
de l’Acadèmia
ACN

❘ BARCELONA ❘ La presidenta de
l’Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, va presentar ahir les dades del curs
2017-18 del cine català, que
no conviden a l’optimisme.
El nombre de produccions
estrenades va caure de 65 el
2016 fins a 49, i la perspectiva no és millor per a aquest
any, amb tan sols 19 estrenes
fins al juny. En aquest descens, tant del nombre com de
la mida de les produccions,
Passola va remarcar el paper
decisiu de les retallades pressupostàries de TV3 i la desinversió en producció de ficció, “letal per al cine català.
Som en un moment crític”, va
alertar. La recaptació apunta en la mateixa direcció: de
37 milions d’euros i 6,4 milions d’espectadors el 2017 als
només 7 milions de taquilla
i 1,1 milions d’espectadors
aquest 2018. L’Acadèmia
tenia previst celebrar ahir a
la nit al Palauet Albéniz de
Barcelona la Festa d’Estiu del
Cinema Català, amb sis-cents
convidats, entre ells els sis
que nous membres d’honor
de la institució: el lleidatà
Pere Aumedes (Circuit Urgellenc), els actors Mònica
Randall i Pep Cruz; el director Lluís Maria Güell; l’animadora i il·lustradora Pepita
Pardell i la muntadora Margarita Bernet.

FESTIVAL DANSA
SEGRE TÀRREGA

JOAN BLANCO

Artistes creen obres a partir del fons de l’Arxiu Comarcal de l’Urgell.

Residències de creació artística
a l’Arxiu Comarcal de Tàrrega
SEGRE TÀRREGA

❘ TÀRREGA ❘ L’Arxiu Comarcal
de l’Urgell a Tàrrega impulsa
per segon any consecutiu unes
residències amb l’objectiu de
fomentar la creació artística
basada en el fons documental
d’aquest equipament públic.

El director de l’Arxiu, Carles
Quevedo, va presentar ahir els
quatre projectes d’aquest any
–de dos catalans, una grega i
un grup de tres italians–, que
es desenvoluparan fins al 31 de
juliol amb el suport del consell
comarcal i l’ajuntament.

Estrena a l’església de Sorpe d’una producció pròpia del Dansàneu
❘ SORPE ❘ L’església de Sant Pere
de Sorpe es va omplir dimarts
per l’estrena de l’espectacle de
dansa i cant Nuà, una producció pròpia del Festival Dansà-

neu dirigida per la coreògrafa i
ballarina Raquel Gualtero amb
la soprano Anaïs Oliveras (a
la foto).
Posteriorment, el safareig

patrimonial de Sorpe va acollir el Tastàneu, amb productes
gastronòmics del Pallars Sobirà
i l’actuació de Duetu amb els
temes del disc L’era sense pols.
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AGENDA
ue pertan en a continu i i para e transcurs de pas de te ps.
oc undaci
ar arida de
on errato a a uer. ins a
d a ost.

ACTIVITATS
Universitat d’estiu
Inici dels cursos de la Universitat
d estiu de a d L’escola catalana: de la República a la República? (17.00 hores) i República,
Guerra i Postguerra (1931-1950).
Guerra i regions devastades
(18.00 hores).
oc entre d nterpretaci de a
uerra i i co et e i asa de
Tre p. .
ores.

‘What a shitshow’
ostra de a dissen adora i artista cata ana aria ontes ue inc ou tre a s de ca i ra a.
oc entre d rt a anera. ins
a
de sete re.

‘Caprici’
i ue ar ia presenta una seecci d o is de di erents or ats
ue ostra e o uci en e s tons
de a se a o ra.
oc a a ontsuar de
. ins
a
de u io .

Acte literari
resentaci de i re Desayuno
mortal de e
a asa o pan s.
oc ondon a carrer is e
Ruano, 28. 19.30 hores.

‘De la paraula a la
imatge’

Dansàneu 2018
ctuaci de oe ardo et io
a co a oraci de a e o.
oc s sia de ant ust i ant
Pastor. 20.00 hores.
a

Contes a la fresca
roposta dica per co atre es
nits d estiu a
a participaci de
es actrius arta ose i ara mo.
oc r or tu . .
ores.

Improsia #160
prosia Teatre torna a
nou s ow i pro isat.
oc a a eta. .
ores.

un

CONCERTS
Nits al Novum
oncert a c rrec de a io anu
en a no a edici de es its a
o u e cic e de concerts ue
or anit a a uesta ca eteria.
oc ar o u p a a ant ntoni T rre a. .
ores.

EXPOSICIONS
‘Oscar Muñoz: des/
materializaciones’
posici de co o i
scar
u o a
es o res s representati es de a se a tra ect ria.
oc useu de a undaci oriu . ins a dese re.

‘Ramon Pichot,
D’Els Quatre gats a
la Maison Rose’
tinerari ita i ar stic per descorir un de s no s destacats de a

Una exposició recull a la Biblioteca Pública
la innovació i sostenibilitat en l’artesania
‘Artesania i Sostenibilitat’ recull les innovacions i bones pràctiques del sector artesà
català entorn a la sostenibilitat ambiental i social. També vol donar veu als artesans
que aposten clarament per un model productiu més respectuós amb el nostre entorn.
ist ria de art cata .
oc ai a oru
eida. ins a
de u io .

‘Agramuntophitecus’
otiu de des ani ersari
de a ort de osep uino art
e useu de eida presenta un
di e entre una intena d o ectes de es co eccions de useu
i una intena d o res de artista.
oc useu de eida. ins a
de u io .

‘Arte, emoción,
inclusión’
ostra de entitat so id ria rre s ant nasi a
o res rea itades pe s seus usuaris de s prora es de Tractament.
oc a eria ndecor.
enera
rito . .
ores.

‘Exili i retirada.
Retrats anònims’’
aposta pict rica de uerrero
edina ens apro i a e ociona ent a dra a de ode a a
ractura i a erida de e i i.
oc nti a cape a de Torre rossa.

‘New York Penelles’
posici
ono r ca so re artista ranc s eso
un de s artistes s in uents en e
n de
ra ti i e ura is e.
oc spai u tura a a
enees. ins a dese re.

‘Verdaguer segrestat’
e posici a ra a e per ode ue
a de a e ona ep ica a inici de a Transici
.
tra s d una recerca e austi a
d artic es period stics i i at es
ostra co e poeta a ser instru enta it at pe ran uis e.
oc useu o arca de er era. ins a
d a ost.

‘Inventari general’
ostra a
prop de
o res
de es co eccions de orera de
di ersos autors i po ues.
oc useu d rt au e orera.

‘La Barcelona dels
anys 60’
posici oto r ca de arc s
Dauder i Ricard Duran.
oc useu d r uitectura i ranis e.
ace es. ins e
de u io .

‘La veu de la
Noguera’
e posici
ostra a tra ect ria
io ra a i i io ra a de di uit
autors es de a o uera.
oc i ioteca
ar arida de
on errat a a uer. ins a
d a ost.

‘Cos social’
roposta audio isua de oan ore ue e a ina a construcci
social del cos en la cultura conte por nia occidenta i e seu
it de a
desencadenant en
per or ance.
oc entre d rt a anera. ins a
de sete re.

‘240 anys de l’Escola
d’Arts i Disseny’
ecu oto r c i docu enta
ue ostra a tra ect ria de sco a d rts i cis de T rre a durant s de dos se es.
oc useu o arca de r e
T rre a. ins a
de u io .

‘Nostalgia’
Nostalgia tracta e senti ent
d acceptaci i posterior e icitat

ostra d arts p sti ues etes
pe s a u nes de at i erat de
o e i piscopa .
oc i ioteca
ica de eida.
ins a
de u io .

Josep Guinovart
La celebració com a revolta,
co pta a un ariat de ra ats
de o ra r ca de uino art
e a orats a partir de docu ents
oto r cs.
oc nti a cape a de Torre rossa. ins a
de u io .
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Tercer maridatge a les Valls
dÀneu amb Joel Bardolet
i la dansa de Mal Pelo
Les Valls d’Àneu
REDACCIÓ
L’Església de Sant Just i Sant Pastor de Son acull avui el tercer dels
maridatges de la 27a edició del
ans neu esti a de u tures
del Pirineu, de la mà dels vins del
ce er aste d nc s i de io inista Joel Bardolet, que interpretarà
peces de Bach, Magrané, Kurtág

Puyal deixa de
narrar partits
del Barça per
“reorientar”
la seva carrera
El periodista Joaquim Maria Puyal ha decidit deixar de retransetre partits de ar a despr s
de an s en antena en u a
e p icat
s de .
partits.
“No em jubilo. Vull reorientar
a e a acti itat pro essiona
va explicar ell mateix al seu
portal d’informació Weloba.
u a a co en ar a dio
arce ona e
on a iniciar
el programa Futbol en català la
temporada
6.
a t ar per ata un a dio
e issora ue a e s durant
an s La transmissió d’en Puyal, la TdP.

Cauen les
xifres de
producció i
recaptació del
cinema català
Les xifres de producció i recaptació en taquilla del cinema
català han tornat a caure en el
primer semestre d’aquest any,
co a an er e
respecte
a
. n e pri er se estre
de
e cine a cata
a
recaptat 7 milions d’euros a Espanya, mentre que en tot l’any
a recaptaci a aconseuir e s
i ions d euros. er a
a presidenta de cad ia de
ine a ata sona assso a
una de les causes d’aquest descens s n es reta ades de T
que han provocat que no invertei i en productes de cci .

i Telemman. Bardolet comptarà
amb la col·laboració dels ballarins Maria Muñoz i Pep Ramis, de
la companyia de dansa Mal Pelo.
En paral·lel, el Dansàneu també serveix de laboratori per a les
diferents companyies que gesten
les seves produccions en el marc
d’aquest escenari natural de les
Valls d’Àneu. Aquest és el cas de

FOTO: CBP / Les mallorquines UNAiUNA en l’actuació d’ahir

Pilar de Dos, guardonada amb el
re i e o o de dansa tradicional, que oferirà avui un assai o ert a partir de es .
hores, a l’Església de Santa Maria
d’Àneu. Un altre exemple és el de
Mal Pelo, que presentarà demà,
a es .
ores a anta aria
d’Àneu el seu espectacle Invencion n ention . Dissabte, a les
.
ores e p ic podr presenciar l’estrena de Galeuscat, un
projecte liderat per les veus femenines del conjunt galaico-beilga Ialma, el basc Iñaki Plaza i els
cata ans anu a at iscu ardona i Víctor Solana.

05/07/2018

https://www.lleida.com/noticia_canal/estrena-lesglesia-de-sorpe-duna-producciopropia-del-dansaneu
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ART AL CARRER
MARICEL BLANCH

L’acer i el granit
assenyalen els
camins de Díez
El comú estudia adquirir, contra pronòstic,
una de les escultures de l’exposició temporal
M.A.
ESCALDES-ENGORDANY
@MireiaAguilar

Sembla que tots els camins van
a parar a Escaldes-Engordany, si
més no els artístics perquè en l’any
del 40è aniversari han coincidit a
la parròquia dues exposicions centrades en aquests. A Allées et Venues: Gauguin i quatre segles de camins
en l’art del Museu Carmen Thyssen
se li ha sumat una d’especialment
concebuda per a la celebració de la
fundació de la parròquia: El trànsit.
Crònica d’un camí, de l’escultor Jordi Díez, que va parlar de la importància dels camins que recorrem
els humans i la simbologia lligada
a ells, tal i com ja exposen des de fa
segles «obres com l’Odissea d’Homer o El Quixot de Cervantes».
Les obres de Díez decoren nou
punts de la via pública d’Escaldes,
un fet que l’artista va lloar per la
manera com «apropa l’art al carrer». Per a l’escultor, «tot camí té
tres etapes fonamentals: separació, transició i incorporació» i cada
una de les peces presentades s’inscriu en un dels tres moments.
El material estrella d’aquesta
mostra de Díez és l’acer que dona
una aparença de lleugeresa i solidesa alhora. El vincle amb el territori s’aconsegueix amb les peanyes de granit nacional seleccionades per Díez en una empresa
d’àrids andorrana «entre tones i
tones de pedres», va rememorar.
El conseller de cultura d’Escaldes, Salomó Benchluch, va explicar satisfet que «és la primera vegada que es mostren tantes obres

de Díez juntes» i va explicar que el
van trobar tot buscant «alguna cosa
figurativa» i que els va encantar una
certa «connexió amb la Dama de Gel,
símbol de la parròquia» i obra de Philippe Lavaill.
Davant del comú es pot veure
una de les noves escultures del conjunt, el Llindar: «Una figura femenina, potser una divinitat, ens dona
confiança i ens anima a travessar
una porta, la podem associar a la fase de trànsit del camí», la descriu Díez. L’efecte de la combinació dels rajos de sol sobre l’acer i el joc de llums
amb l’aigua on reposa la feien molt
atractiva i encisadora ahir al matí,
durant la presentació. L’encís va ser

33 Vista posterior d’un dels ‘Caps’ de Jordi Díez al parc de la Mola.
MARICEL BLANCH

L’efecte dels rajos
de sol i el joc de la
llum amb l’aigua
fan de ‘Llindar’ una
peça encisadora
compartit per les autoritats i Benchlluch va explicar que, contra pronòstic, podrien utilitzar un romanent del pressupost del 40 aniversari per adquirir una de les peces
que passaria a formar part del patrimoni artístic comunal «si ens arriba, perquè no són molts diners els
que ens queden i ja veurem, esperem una proposta per part de l’equip
de l’escultor i no tenim cap escultura preferida».
Díez ha cedit gratuïtament les
escultures en exposició fins al 29
de setembre i el comú ha pagat uns

33 L’escultura ‘Llindar’ de Jordi Díez, davant del Comú d’Escaldes.

breus

ADJUDICACIONS

Un 70% més d’inversió per
reconstruir l’orri de Pessons
EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY

La reconstrucció de les cabanes medievals de l’orri de Pessons que el
comú d’Encamp havia calculat que
costaria uns 70.000 euros, segons va
explicar a EL PERIÒDIC el conseller
de Medi Ambient de la parròquia,
Aleix Varela, el 23 de maig, requerirà una inversió de més de 125.000
euros, és a dir, un 68% més del que
s’havia previst inicialment.
El BOPA va publicar ahir l’adjudicació per modalitat urgent de
les feines a l’empresa Construccions Roca després que el concurs inicial quedés desert perquè els concurrents «havien superat molt el
pressupost» segons va explicar en
aquell moment el conseller. «S’havien pressupostat uns 75.000 euros
i el preu que calculaven els preus

13.000 euros entre assegurances,
transports i les plataformes de
granit.
Si seguim el recorregut del camí que proposa el pare de les escultures, caldrà començar pel Torç
del carrer dels Veedors «símbol de
la fortalesa necessària per començar el camí i per atrevir-se a anar
a buscar la saviesa que hi trobarem al final». A la mateixa via, trobem la Tenista que per a Díez representa «el sacrifici i la perfecció»
del camí. A la plaça Lalín hi ha els
Amants, que vol copsar «la dissolució de l’ego a favor d’una unió major». Després ens recomana visitat
Nefer, «l’homenatge a la pintora Lita Cabellut», situada a la part alta
de l’avinguda Carlemany. «En la
nostra cultura judeocristiana veurem un cris en ascensió a Age Quod
Agis i està bé perquè la premissa
de l’art és lliure però en realitat volia tractar el tema d’un camí ben
acabat que ens ha convertit en més
savis». Finalment, Winged Man, a
la plaça Santa Anna representa el
final del camí definitiu i per tant
«l’ofrena i acomiadament».H

EL PERIÒDIC

nada amb la ramaderia bovina, segons van determinar els estudis arqueològics.
EMPORTONA / El BOPA d’ahir també va

recollir una altra adjudicació referent als orris, en aquest cas la dels treballs arqueològics que s’han de realitzar al d’Emportona. L’empresa adjudicatària és la barcelonina Actium
Patrimoni Cultural i l’import de les
feines és de 64.000 euros.
/ El comú
Encampadà també va decidir recentment, tal i com queda publicitat al butlletí, realitzar una escultura d’homenatge als esquiadors que
es col·locarà «a la rotonda de la zona
de l’antic càmping Europa», a la CG2,
segons diu el document. Més o menys
a l’alçada del projecte urbanístic de
La Cabeca.
Aquesta adjudicació s’ha repartit
entre dues empreses. Per una banda,
la Serralleria Industrial el portuguès
i, de l’altra, els treballs d’obra civil. H
HOMENATGE A L’ESQUIADOR

33 Restes de l’orri de Pessons.

dels concursants arribava fins als
200.000 euros», va afegir. Actualment, s’han trobat a la zona restes de com a mínim tres cabanes ,
una del segle XIV, una segona dels
segles XVI - XVII i una darrera més
moderna, del segle XIX i relacio-

Segona fase d’inventariat de Casa Rosselll
BÉNS CULTURALS 3El consell de ministres va aprovar ahir la licitació de la 2a fase dels treballs d’inventari dels béns mobles de la casa, considerats un dels conjunts més importants de béns culturals mobles format per una gran varietat
d’elements relacionats amb la vida domèstica, l’agricultura o la ramaderia.

Exposició per conèixer
la creació del metall

L’Esbart Laurèdia
participarà al Dansàneu

TERRA FERRO 3Els alumnes del Club
Foto de l’espai de creació La Capsa
exposen Terra de Ferro, una vintena
d’imatges que mostren el procés de
creació del ferro a través de diferents
tècniques de fotografia. La mostra es
pot veure pels carrers del nucli antic d’Ordino fins a mitjan setembre.

BALLS 3 L’espectacle triat és Pujant des
d’Arsèguel, baixant a la Seu, Sant Julià
de Lòria i allà ens trobarem, que ja es
va estrenar a l’Auditori Claror l’any
2015, compta amb la música en directe d’El Pont d’Arcalís, les coreografies creades per Jaume Torra, que
ja porta deu anys al capdavant.

Doble exposició de pintores de la quotidianitat
MOSTRA BICÈFALA 3El vestíbul de Bingo Star’s acull des d’ahir una nova edició de Bingo Art, en aquesta ocasió protagonitzat per dues persones: Alejandra Pereyra i Lola Barranco. Retrats dels pares, dels fills, de persones estimades i inclús algun autoretrat ompliran fins al pròxim 31 d’agost el vestíbul.
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Pirineus
Agricultura

Actuació

Projecte transfronterer per donar
suport a la venda de proximitat

L’Esbart Laurèdia participa
en el Dansàneu, Festival
de Cultures del Pirineu

Tr3s local vol afavorir la internacionalització de les empreses agràries

Redacció

GENERALITAT DE CATALUNYA

Agències

LA SEU D’URGELL

BARCELONA

Un total de vint dansaires de
les seccions de Cos de dansa,
Cos de dansa jove i Bastoners
de l’Esbart Laurèdia de Sant
Julià de Lòria participaran
en el Festival Dansàneu, al
Pallars Sobirà, que aquest
any 2018 celebra la seva 27a
edició. L’espectacle, que ja
es va estrenar a l’Auditori
Claror l’any 2015, compta
amb la música en directe d’El
Pont d’Arcalís, les coreografies creades per Jaume Torra,
que ja porta deu anys al capdavant de l’entitat com a director, i el disseny de vestuari a càrrec d’Anna Mangot.
La cita és aquest dissabte, 7
de juliol, a les vuit del vespre,
a l’església de Santa Maria
d’Àneu, a Escalarre (la Guingueta d’Àneu).
L’Esbart Laurèdia, ara fa
vuit anys, va encarregar a El
Pont d’Arcalís, grup referent
en l’àmbit de la música folk
i d’arrel de les comarques pirinenques, l’harmonització i
instrumentació de les Danses
del temps que no torna: una

El departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
lidera el projecte transfronterer
Tr3s local, en què també participen com a socis les cambres
d’Agricultura dels departaments francesos de l’Arieja i
els Pirineus Orientals. El programa proposa desenvolupar
un projecte que afavoreixi la
professionalització, competitivitat i internacionalització
de les empreses agràries dels
territoris transfronterers de
Catalunya i França, a través de
fomentar la venda d’aliments
en circuits de proximitat. El
projecte, que es farà durant els
pròxims dos anys, culminarà
amb la creació d’un web i una
aplicació mòbil que contindran
informació geolocalitzada dels
punts de venda directa i iniciatives turístiques vinculades al
producte local.
El projecte Tr3s local, que
va obtenir la millor qualificació
dels 62 projectes aprovats en
aquesta convocatòria per promoure el comerç de proximitat

Reunió de coordinació dels socis del projecte Tr3s local a Perpinyà.

en aquestes regions frontereres, ha estat dotat amb un
pressupost total de 892.000
euros i el 54% d’aquest import correspon al departament
d’Agricultura.
L’objectiu principal del
projecte, que es durà a terme entre els anys 2018 i
2020, és donar suport a la
comercialització de productes
locals en entorns rurals i promocionar el segell de venda de
proximitat, i preveu fomen-

tar els circuits curts i la venda
directa per millorar l’accessibilitat dels productes al consumidor. El programa inclou
diverses accions, de les quals
es pot destacar el pla de formació i el servei d’assessorament
personalitzat als productors
dedicats a la venda de proximitat, l’anàlisi transfronterera
comparada dels canals de distribució existents i la creació i
segmentació d’una oferta comercial i turística.

suite de danses andorranes
que es volien conservar i donar a conèixer. Poc després,
l’any 2011, emmarcat en
l’espectacle Joan Amades, la
memòria del poble, van repetir amb El Porrer de Sant Julià
de Lòria amb l’afany de retrobar el personatge del carnestoltes lauredià referenciat al
costumari català.
En aquest muntatge es
van recuperar cançons del
carnaval d’Andorra de 1800,
com La lladra, La sota de bastos, Fadrinets, Les noies de
moral distreta i temes reivindicatius com Les armes de la
nostra nació. Amb aquesta
dansa, l’Esbart Laurèdia va
guanyar el primer premi al II
Concurs de Dansa Catalana
de Prada de Conflent el maig
del 2017.
Aquest recull de músiques,
cançons i danses del Principat van ser les inspiradores de
l’últim treball discogràfic d’El
Pont d’Arcalís, La Seca, la Meca
i les Valls d’Andorra, el novè de
la discografia del grup en els
seus 27 anys de funcionament
ininterromput.

PROGRA M A D E GE S TI Ó D E PE RS ON A L
I D E C ON TROL D E N ÒM I N E S
S o f t w a r e p ro f e s s i o n a l p e r l e s e m p r e s e s d ’ A n d o rr a

• T O T A L A NO R M A T IVA A ND OR R A NA E N V IG O R .
• G E S T IÓ D ’ E M P L E A T S ( IL · L IM IT A T ) .
• O R G A NIG R A M A D E P A R T AM E NT A L .
• C E NT R E S D E C O S T – D E P A R T AM E NT S - P R O J E C T E S
• C O T IT Z A C IO N S C A S S – IR P F - A B A – X M L
• F U L L D E N Ò M IN E S .
• Q U IT A N C E S .
• G E S T IÓ D O C U M E N T A L .
• A NÀ L ISIS C O S T O S ( B I) .
• P O R T A L W E B D E L T R E B A L L A D O R.
• SIGNATURA ELECTRÒNICA.
El programa més complet de nòmines d'Andorra.

w w w .i d e a n . a d
+376 870 007

04/07/2018

http://www.ccma.cat/324/quan-arribin-els-marcians-la-precarietat-laboral-la-mortperinatal-i-els-heavies/noticia/2864817/

04/07/2018

http://www.teatral.net/ca/noticies/20780/el-dansaneu-es-prepara-per-lestrena-denua-de-produccio-propia-#.W0xWddIzZPY

04/07/2018

https://www.segre.com/noticies/cultura/2018/07/04/dansaneu_paisos_catalans_5051
5_1112.html
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MUSEUS
LLEIDA
TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.
MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL.
Sant Crist, 1. 973 283 075.
DIPÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA. Múrcia,
10. 973 211 992.
MUSEU DE L’AIGUA. Av. Miquel Batllori,
s/n. 973 211 992.
MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
MUSEU D’ART JAUME MORERA. Major,
31. 973 700 419.
MUSEU D’ART MORERA. Exposicions
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL. Pl. Paeria,
I. 973 700 394.
CENTRE D’ART LA PANERA. Pl. de la Panera,
2. 973 262 185 / 973 700 399.
CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de
Gardeny, s/n. 973 700 319.

COMARQUES
AGRAMUNT. Fundació Espai Guinovart.
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904.
AGRAMUNT. Casa Museu de Poesia Visual
Lo Pardal. Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718
/ 973 391 089.
ALMACELLES. Museu d’Arquitectura i
Urbanisme Josep Mas Dordal. Pitàgores,
2. 973 742 001.
ARTESA DE LLEIDA. Museu Local
Arqueològic. Castell, 3, 973 167 162.
ARTESA DE SEGRE. Museu del Montsec.
Carnisseries, 5. 973 400 013.
BALAGUER. Museu de la Noguera. Pl.
Comtes d’Urgell, 5. 973 445 194.
BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.
LES BORGES BLANQUES. Parc Temàtic de
l’Oli. n-240 km 71. 973 140 018.
CASTELLDANS. Museu de l’Oli i del Món
Rural. Empit, 9. 973 120 002.
LA CENTRAL DE CAPDELLA. Museu
Hidroelèctric de Capdella. Carrer Únic
s/n. 973 663 001.
CERVERA. Museu Comarcal de Cervera.
Major, 115. 973 533 917.
COLL DE NARGÓ. Museu dels Raiers. Carrer
del roser s/n. 973 383048/636 417678
COLL DE NARGÓ. Museu dels Dinosaures
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 973
383048/636 417678
ESTERRI D’ÀNEU. Ecomuseu de les Valls
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436.
GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel
Esteve, s/n. 973 662 040.
GÓSOL. Museu Picasso. Pl. Major, 1. 973
370 035.
GUISSONA. Museu Eduard Camps. Pl.
Vell-Plà, 1. 973 551 414.
ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museu,
7. 973 665 062.
LINYOLA. Museu Pedrós. Salmerón, 11.
973 575 084.
LLESSUI. Ecomuseu Els Pastors de la Vall
d’Àssua. Escoles de Llessui s/n. 973 621 798.
MOLLERUSSA. Espai Cultural dels Canals
d’Urgell. Av. Jaume I, bajos. 973 603 997.
MOLLERUSSA. Museu dels Vestits de Paper.
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
EL PONT DE CLAVEROL. Museu dels Raiers.
Únic, s/n. 973 681 493.
PONTS. Museu Francesc Boncompte. Av.
Catalunya, 11. 973 460 085.
PUJALT. Museu de les Papallones de
Catalunya. 973 620 743.
SALÀS DE PALLARS. CIAC. Botigues-museu.
De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973 676 003.
LA SEU D’URGELL. Museu Diocesà d’Urgell.
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl.
Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. Museu Comarcal de l’Urgell.
Major, 11. 973 312 960.
EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.
TREMP. Museu Comarcal de Ciències
Naturals. Passeig del Vall, 13. 973 653 470.
TUIXÉN. Museu de les Trementinaires. Pl.
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera Val d’Aran. Major,
26. 973 641 815.

AVUI RECOMANEM

Danses de Mallorca i
música de València
al festival Dansàneu

20.30

ESTERRI D’ÀNEU.
ESGLÉSIA DE SANT
VICENÇ.

El festival Dansàneu arriba al seu equador amb l’espectacle de dansa Galejar,
de la companyia mallorquina UnaiUna, de Marina Fullana i Laura Lliteras.
A continuació, el cantautor valencià
Carles Dénia ofereix un concert acompanyat a la guitarra de Pau Figueres.
Prèviament, el poliesportiu acull un
taller matinal de dansa, que imparteix
Raquel Gualtero a partir de les 10.30
hores, centrat en el moviment (5 €).
D’altra banda, segueixen els projectes
d’artistes residents com Galeuscat.

09.30

17.00

‘Art i territori’

Economia local

Comença el curs Art i territori, dins
del programa d’estiu de la UdL en
col·laboració amb l’ajuntament
d’Agramunt i les fundacions Espai
Guinovart i Guillem Viladot, que gira
sobre els rastres. Comprèn xarrades,
tallers i itineraris. Impartit per Glòria
Jové i Cristina Cuñat, i està dirigit a
persones interessades per l’art contemporani, la cultura i el patrimoni.

Segona sessió del cicle sobre gestió
local, que aborda Potenciar l’economia local, necessitats i alternatives.
A la taula redona participen Álvaro
Porro, activista i comissionat d’Economia Social de Barcelona, i un representant de la Cambra de Comerç
de Lleida.

AGRAMUNT. ESPAI LO PARDAL.

INFANTIL

11.00

LLEIDA. CENTRE ART CONT. LA PANERA. 3/5 €

Taller d’artistes
Summer Type és l’última activitat
de La Panera lligada a l’exposició
col·lectiva Lliçó de Diògenes. Es tracta d’un taller d’artista, impartit per
membres de La Coma Studio dirigit
a nens d’entre cinc i nou anys.

LLEIDA. CLAUSTRE DE LA SEU VELLA.

CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats a La Maison Rose. Mostra una collecció de 65 obres d’un dels artistes més destacats del modernisme
català, entre els segles XIX i XX. Fins al 22 de juliol.
MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL. SOLSONA.

Breu història d’una vida exemplar: Rafel Lasala i Locela (17161792). Commemora el tricentenari del naixement del bisbe i els 425
anys del Bisbat de Solsona. Fins al 15 d’agost.
ESPAI GUINOVART. AGRAMUNT. PL. DEL MERCAT S/N.

El claustre de la Seu Vella acull una
tarda de contes, una activitat lúdica
i educativa dirigida al públic familiar
amb nens d’entre sis i vuit anys. L’objectiu és fomentar l’hàbit de lectura
en un àmbit relaxat i suggeridor. A
més del contacontes, els assistents
podran llegir llibres deixats per la
Biblioteca.

17.30

LLEIDA. BIBLIOTECA PÚBLICA.

‘Pop-ups fantàstics’
Rosa Franco, de Traç, tallers creatius,
imparteix el taller Pop-ups fantàstics,
en què els assistents, nens majors
de set anys, aprendran a elaborar
un llibre tridimensional. Cal inscriure-s’hi. Places limitades.

CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA PANERA. LLEIDA. PL. DE LA PANERA.

19.00

Joan Morey. Cos social. Proposta audiovisual guanyadora del premi
de Videocreació de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals. Fins al 30/09.

‘Les set cabretes’

No serà veritat. Col·lectiva. Processos creatius. Fins al 9 setembre.

FUNDACIÓ SORIGUÉ. LLEIDA. ALCALDE PUJOL, 2 BIS.

Óscar Muñoz: des/materializaciones. Explora la fixació de la imatge
en un suport, la fugacitat del temps i la memòria. Fins al desembre.
LA VALL FOSCA. PALLARS JUSSÀ. FAÇANES DE DIFERENTS POBLES.

Caçadors de mirades. Mostra de 172 retrats de gran format, de persones que van habitar la zona fa més de 60 anys, en un projecte de
recuperació de la memòria col·lectiva. Fins al 31 de desembre.
MUSEU DE L’AIGUA. LLEIDA. CAMP. DE LA CANADENCA. AV. MIQUEL BATLLORI, 52.

El transport del material hidroelèctric. Una selecció d’imatges antigues de l’arxiu Izard, que mostren com es van transportar, fa cent anys,
les peces i les grans màquines fins a les centrals hidroelèctriques del
Pallars i de Seròs. Fins al 31 de desembre.

Baldiri Matafaluga posa en escena
el conte de Les set cabretes, un clàssic de la literatura infantil universal,
versionat en un espectacle recomanat a partir de tres anys.

SORTIDES

12.00

VALL DE BOÍ. BARRUERA. ESPAI LA RUTLLA.

Visita a la granja

15.00

LLEIDA. SEU VELLA. ENTRADA LLIURE.

Tarda de lectors
Com cada dimecres, la Seu Vella
ofereix entrada gratuïta a la tarda a
aquelles persones que s’asseguin a
llegir un llibre al Claustre.
‘Lo bestiar. Evolució...’, a l’Arxiu Comarcal del Jussà.

LLEIDA. COMÚ DE LLEIDA. E. PUBILL, 4.

19.00

GUISSONA. BIBLIOTECA PÚBLICA.

Emili Junyent i la història
El professor de la Universitat Autònoma de Barcelona Emili Junyent,
que és autor de publicacions sobre
arqueologia a Ponent, imparteix
una conferència a Guissona.

FESTES

17.00

JUNCOSA. LES GARRIGUES. SALA DE BALL.

Manualitats i un llibre
La XXXIV Setmana Cultural de Juncosa acull un nou taller de manualitats impartit per Dolors Martí Escoda, i a les 22.00 h, es presenta el
llibre 1-O, basat en fets reals, a càrrec
dels autors.

ESCENES

21.30

BALAGUER. P. DEL TEATRE.

Carlos del Pozo
Tots els dimecres de juliol i agost,
Balaguer porta a terme un cicle de
monòlegs, que avui rep Carlos del
Pozo, de Comedy Central.

22.00

VILANOVA DE BELLPUIG. ERA C. FALILLO. 7 €

LLEIDA. LA SALETA. BALLESTER, 13. 5 €

La proposta d’avui a la Rutlla és
una visita matinal a la granja, on les
persones de totes les edats podran
conèixer els animals. Després, projecció audiovisual, i a la tarda, passeig a cavall per a tothom.

CASTELLS
I nformació i reser ves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
CASTELL DE MONTSONÍS (Noguera).
CASTELL DE MONTCLAR (Urgell).
CASTELL DE FLOREJACS (Segarra).
CASTELL DE LES PALLARGUES (Segarra).
CASTELL DE MUR (Pallars Jussà).
CASTELL DE VICFRED (Segarra).
CASTELL D’ARBECA (Garrigues).

CONFERÈNCIES

Tarda de contes

EXPOSICIONS I GALERIES
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FORMACIÓ

17.30

El cantautor valencià Carles Dénia.

GUIA

‘Nits a l’Era’
Comença el cicle Nits a l’Era amb la
intervenció poeticomusical La mirada violeta, de la cantautora Meritxell
Gené i la poeta i escriptora Aina Torres. En l’espectacle, retraten dos escriptores fonamentals: Maria-Mercè
Marçal i Montserrat Roig.

DANSA

22.30

LLEIDA. C/ ALFONS II, 14. CAPPONT.

Per ballar swing
Cada dimecres, l’associació Lleida
Swing organitza una trobada per
ballar swing i posar-se al dia sobre
altres activitats per a aficionats, al
barri de Cappont.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a
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CERTAMEN ACTIVITATS

LITERATURA

Dansàneu de Països Catalans

Recital de poesia,
avui a Can
Ramon de Lleida

Taller de música d’arrel pirinenca amb el cant i la percussió de protagonistes ||
El festival arriba avui a l’equador amb ritmes també de Mallorca i València
JOAN BLANCO

REDACCIÓ

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ Els Països Catalans són més protagonistes que
mai a la vint-i-setena edició del
Dansàneu, Festival de Cultures
del Pirineu, que avui arribarà al
seu equador a Esterri d’Àneu.
Així, l’església de Sant Vicenç
de la capital aneuenca acollirà
a les 20.30 un programa doble
amb ritmes de Mallorca i de València: la companyia mallorquina UNAiUNA, de les ballarines
Marina Fullana i Laura Lliteras,
presentarà Galejar, un muntatge de dansa a partir de les tonades que es cantaven durant les
tasques agrícoles a les Balears;
i a continuació, el cantautor de
Gandia Carles Dénia, amb Pau
Figueres a la guitarra, oferirà el
seu particular repertori de lletres recuperades del patrimoni
popular valencià.

GENERALITAT

Subvenció de
400.000 euros
per a FiraTàrrega

Espot
Dilluns a la nit, el festival va
celebrar a Espot el primer dels
maridatges de gastronomia,
música i dansa amb Inxa Impro
Quintet i el ballarí i coreògraf
Quim Bigas, que va protagonitzar una acció participativa en
ple centre de la població. Ahir
va prosseguir també la formació
amb un taller d’Arnau Obiols de
música d’arrel pirinenca amb el
cant i la percussió com a protagonistes. Ahir a la nit hi havia
prevista l’estrena a l’església de
Sorpe l’espectacle de dansa Nuà
i la segona edició del Tastàneu
de gastronomia i música.

El ballarí i coreògraf Quim Bigas va protagonitzar una ‘acció participativa’ dilluns a la nit a Espot.
JOAN BLANCO

AGENDA D’AVUI

Sant Vicenç, Esterri d’Àneu
❚ 20.30 h: Galejar, de la companyia mallorquina UNAiUNA, i el
cantautor de Gandia Carles Dénia. 12 €, 8 € anticipada, gratuït
per a menors de 8 anys.

Instruments
tradicionals
de percussió
Arnau Obiols
va ser l’encarregat d’impartir
un taller amb
instruments tradicionals com la
canya, la pandereta, el pandero
o eines antigues
del camp.

Pub de l’Era, Esterri d’Àneu
❚ 24.00 h: Jam session participativa. Gratuït.

MÚSICA ACTIVITATS

❘ BARCELONA ❘ El Consell Executiu de la Generalitat va autoritzar ahir una subvenció
de la conselleria de Cultura
de 400.000 euros per a la
pròxima edició de la Fira de
Teatre al Carrer de Tàrrega,
que se celebrarà del 6 al 9 de
setembre. A la presentació
del certamen el mes passat,
es va anunciar que el pressupost de FiraTàrrega el 2018
ascendeix a 1.060.450 euros,
amb ajuts també de l’ajuntament (196.300), Diputació
(155.500) i ministeri de Cultura (86.250).

MÚSICA FESTIVAL
SANTI RIU

Gossos, Luar Na Lubre i
Discípulos de Otilia lideren
el Paupaterres de Tàrrega
SEGRE TÀRREGA

Joves pianistes del Conservatori de Cervera, al Palau de la Música
❘ BARCELONA ❘ El certamen internacional Maria Canals va convidar ahir a tocar al Palau de
la Música Catalana els guanyadors del concurs Tu hi toques?,

❘ LLEIDA ❘ La poeta italiana
Maria Marra protagonitzarà
avui a les 20.00 h un recital
de poemes del seu llibre en
català Binari, publicat la primavera passada, a l’exterior
de Can Ramon, al carrer Baixada de la Trinitat de Lleida.
L’escriptora napolitana va
escriure aquests poemes en
català durant la seua estada
de dos anys a la ciutat, del
2012 al 2014, mentre cursava
un doctorat a la Universitat
de Lleida. El recital comptarà amb la música al piano
d’Ignasi Camps i lectura del
cantant Jordi Castells.

que organitza el Conservatori
de Cervera entre estudiants
de piano. Ona Visa, Anna Encuentra, Pol Riu, Aleix Bisbe,
Berta Baltral, Mihaela Floruc,

Lautaro Montt, Gal·la Sisquella, Sònia Piqué, Olga Floruc,
Martina Ávila, Paula Peguera i
Laia Vila van gaudir així d’una
experiència única.

❘ TÀRREGA ❘ La 21a edició del Festival Paupaterres de Tàrrega
(del qual ja es van avançar el
primers noms al març) comptarà amb la xifra rècord de
vint concerts en tres jornades,
entre els dies 12 i 14 de juliol.
El programa oficial, que es va
presentar ahir, combinarà formacions consolidades amb artistes emergents, amb els caps de
cartell Gossos, Luar Na Lubre
i Discípulos de Otilia; el grup
local La Terrasseta de Preixens
i formacions revelació com Buhos, Lágrimas de Sangre, Sense
Sal o Bemba Saoco. També hi
haurà un apartat per a l’eclecticisme amb els nord-americans
David Hillyard & The Rocksteady Seven o els bascos Korrontzi, a més dels catalans BCN

Ska-Jazz Orquestra i Fustegueres. La música es fusionarà amb
gastronomia amb una quinzena
de food truck amb plats internacionals i de proximitat i també
hi haurà parades d’artesania.
Dissabte a la tarda repetirà el

VINT CONCERTS

Del 12 al 14 de juliol, amb
20 concerts al càmping
municipal i altres espais
de la capital de l’Urgell
PaupaKids, l’apartat infantil del
festival. L’entrada serà gratuïta
fins a les 22.30 hores, i a partir
de llavors costarà 5 euros. El
pressupost creix en 10.000 €
fins als 70.000 €.

38

MIÉRCOLES 4 DE JULIO DE 2018

AGENDA
que pertan en al continu i imparable transcurs del pas del temps.
Lloc: undació Margarida de
Mon errato, alaguer. ins al
d’agost.

ACTIVITATS
Tarda de contes
Activitat lúdica i educativa adreçada al públic familiar per fomentar l’hàbit de la lectura.
Lloc: laustre de la eu ella.
. hores.

‘What a shitshow’
Mostra de la dissen adora i artista catalana Maria Montes que inclou treballs de cal ligrafia.
Lloc: entre d’Art la anera. ins
al de setembre.

‘Pop-ups’ fantàstics
Taller per a fer un llibre tridimensional a càrrec de osa ranco.
Lloc: iblioteca ública de Lleida.
. hores.

‘Caprici’
Miguel barbia presenta una selecció d’olis de diferents formats,
que mostra l’evolució en els tons
de la seva obra.
Lloc: ala Montsuar de l’ E . ins
al de juliol.

Cinema i gènere
rojecció de Grandma seguida
d’un debat posterior entorn de la
igualtat de gènere.
Lloc: afè del Teatre de l’Escorxador. . hores.

‘De la paraula a la
imatge’

Dansàneu 2018
Actuació de arles énia amb el
guitarrista au igueres.
Lloc: Església de ant icenç, Esterri d’ neu. . hores.

Acte literari
resentació del llibre 1-0. Basat
en fets reals, a càrrec dels seus
autors: erard Mar nez, ere ilart, mma onz lez i Abel ujol.
Lloc: uncosa. . hores.

Cinema a la fresca
rojecció de Coco, guan adora de
premis Oscar al millor llargmetratge d’animació i millor cançó.
Lloc: laça de les acions sense
Estat, Tàrrega. . hores.

Dimecres de swing
om cada dimecres, l’Associació
Lleida ing organitza una trobada per ballar s ing.
Lloc: arrer Alfons , appont.
. hores.

EXPOSICIONS
‘Oscar Muñoz: des/
materializaciones’
Exposició del colombià Oscar
Mu oz amb les obres més representatives de la seva trajectòria.
Lloc: Museu de la undació origué. ins al desembre.

‘Ramon Pichot,
D’Els Quatre gats a
la Maison Rose’
tinerari vital i ar stic per descobrir un dels noms destacats de la

La Fecoll exposa tot el mes de juliol una
vintena de dibuixos de Josep Lluís Barrachina
La sala Manolo Calpe, de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol, exposa durant
tot el mes de juliol l’exposició ‘Bombolles’ de l’autor lleidatà en la qual exhibeix una
vintena de les seves creacions i on mostra una peculiar forma d’entendre el dibuix.
història de l’art català.
Lloc: aixa orum Lleida. ins al
de juliol.

‘Agramuntophitecus’
Amb motiu del desè aniversari
de la mort de osep uinovart,
el Museu de Lleida presenta un
diàleg entre una vintena d’objectes de les col leccions del museu
i una vintena d’obres de l’artista.
Lloc: Museu de Lleida. ins al
de juliol.

‘Arte, emoción,
inclusión’
Mostra de l’entitat solidària Arrels ant gnasi amb obres realitzades pels seus usuaris dels programes de Tractament.
Lloc: aleria ndecor.
eneral
rito, . . hores.

‘Exili i retirada.
Retrats anònims’’
L’aposta pictòrica de uerrero
Medina ens aproxima emocionalment al drama de l’èxode, a la
fractura i la ferida de l’exili.
Lloc: Antiga capella de Torregrossa.

‘New York Penelles’
Exposició monogràfica sobre l’artista francès eso , un dels artistes més influents en el món del
grafiti i el muralisme.
Lloc: Espai ultural ala , enelles. ins al desembre.

‘Verdaguer segrestat’
L’exposició abraça el període que
va de la egona epública a l’inici de la Transició
.A
través d’una recerca exhaustiva
d’articles periodístics i imatges,
mostra com el poeta va ser instrumentalitzat pel franquisme.
Lloc: Museu omarcal de ervera. ins al d’agost.

‘Inventari general’
Mostra amb prop de
obres
de les col leccions del Morera de
diversos autors i èpoques.
Lloc: Museu d’Art aume Morera.

‘La Barcelona dels
anys 60’
Exposició fotogràfica de arcís
auder i icard uran.
Lloc: Museu d’Arquitectura i rbanisme. Almacelles. ins el
de juliol.

‘La veu de la
Noguera’
L’exposició mostra la trajectòria,
biografia i bibliografia de divuit
autors es de la oguera.
Lloc: iblioteca Margarida de
Mon errat, alaguer. ins al
d’agost.

‘Cos social’
roposta audiovisual de oan More que examina la construcció
social del cos en la cultura contemporània occidental i el seu
desencadenant en l’àmbit de la
performance.
Lloc: entre d’Art la anera. ins al
de setembre.

‘240 anys de l’Escola
d’Arts i Disseny’
ecull fotogràfic i documental
que mostra la trajectòria de l’Escola d’Arts i Oficis de Tàrrega durant més de dos segles.
Lloc: Museu omarcal de l’ rgell,
Tàrrega. ins al de juliol.

‘Nostalgia’
Nostalgia tracta el sentiment
d’acceptació i posterior felicitat

Mostra d’arts plàstiques fetes
pels alumnes de batxillerat del
ol legi Episcopal.
Lloc: iblioteca ública de Lleida.
ins al de juliol.

Josep Guinovart
La celebració com a revolta,
compta amb un variat de gravats
de l’obra gràfica de uinovart
elaborats a partir de documents
fotogràfics.
Lloc: Antiga capella de Torregrossa. ins al de juliol.
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Més de 300 diables i
14 bèsties se citen a
Artesa de Lleida en el
desè Festival d’Enceses

Marcel·lí Borrell opinio laman ana.cat

Quina nit de noces!

L

a història.
-

-

Les formes.

-

-

-

-

Artesa de Lleida celebra
aquest dissabte la desena

-

ompliran de cultura popular
la plaça Major del municipi.
Artesa de Lleida
redacció
Organitzat per la colla d’El Griu
d’Artesa de Lleida, el estival Enceses celebra aquest dissabte la
seva desena edició amb el repte i
l’objectiu de fer lluir tot el bestiari
de foc i exhibir les millors i més
potents enceses, amb bèsties
que mantindran les formes tradicionals i d’altres que li donaran
un nou toc més modern.
er celebrar la dècada d’existència, el festival ha augmentat
l’import dels premis concedits a
les entitats participants, que concursaran en una triple ronda de
competició. La primera, la més

-

de chesil

-

irector: ominic
oo e. ntèrprets:
Saoirse Ronan,
ill o le, Emil
atson. egne
nit,
.
’.
unatic Lleida.

-

-

La imatge.
La frase.

FoTo: Guillem carreras /

ràpida, serà de presentació en la
segona, hauran de mostrar el seu
ball protocol lari i propi de la bèstia amb música de la colla, mentre que la darrera serà de lluïment
personal. La jornada arrencarà a

El fons.

-

les . hores amb la Trobada
del estiari de foc d’Artesa i la
plantada dels participants. A les
. començarà el festival, que
estarà amenitzat pels concerts de
ronistes i oba Estesa.

-

4, 11, 18 i 25 juliol / 1, 8 i 22 agost / A les 11h

ELS DIES…
I LES NITS
DEL TEMPLE
CASTELL
DE GARDENY
ESTIU 2018

ELS CAVALLETS DEL TEMPLE
TALLER INFANTIL DE 3 A 10 ANYS
Inclou: material pel taller, el cavallet elaborat
i galeta templera per a tots els participants.
8 juliol / 12 agost / A les 12h

TEMPLER PER UN DIA
7 i 21 de juliol / 4 i 18 d’agost / A les 21h

TEMPLER PER UNA NIT
VISITA FAMILIAR DINAMITZADA
Inclou: cervesa artesana pels adults,
fruita “fresca” per als nens i nenes
i galeta templera per a tothom.

ATENCIÓ,
NENS I NENES!
Els cavallers del
Temple de Gardeny
sol·liciten el nostre
ajut perquè no tenen
prou cavalls per anar
a la piscina.
Ens ajudeu?

22 juliol / 26 agost / A les 12h
12 i 26 juliol / 9 i 23 agost / A les 21h

LA PODEROSA COMANDA DE GARDENY

Doble oferta musical en
l’equador del Dansàneu
El ansàneu arriba avui al seu
equador amb els aïsos atalans com a grans protagonistes.
er una banda, les mallorquines
UNAiUNA presentaran a l’Es-

glésia de ant icenç d’Esterri
d’ neu . l’espectacle alejar. Tancarà el programa el concert del valencià arles énia,
acompan at per au igueres.

VISITA HISTÒRICA GUIADA
Inclou: copa de cava pels adults i galeta templera per a tothom.
VISITES GUIADES Imprescindible inscripció prèvia
(places limitades): Turisme de Lleida www.turismedelleida.cat
(C/ Major,31) 973 700 319 - infoturisme@paeria.cat
Preu visita: 5 euros/persona. Gratis, excepte taller, per als menors de 13
anys (màxim 2 infants per adult) i pels adults acompanyants del taller.

www.missatges.com

FoTo: /

04/07/2018

https://www.lleida.com/noticia_canal/dansaneu-de-paisos-catalans

04/07/2018

https://forum.ad/festival-de-cultures-del-pirineu/

04/07/2018

https://www.bondia.ad/cultura/lesbart-lauredia-participa-en-el-dansaneu-festival-decultures-del-pirineu

04/07/2018

https://www.ara.ad/cultura/Esbart-Lauredia-al-Dansaneu_0_2045195587.html

03/07/2018

https://totlleida.cat/lesglesia-de-sant-pere-de-sorpe-acull-dema-dimarts-lestrena-denua-amb-la-coreografa-raquel-gualtero-i-la-soprano-anais-oliveras-un-encarrec-deldansaneu-2018/

03/07/2018

https://www.segre.com/noticies/cultura/2018/07/03/inici_dels_cursos_del_dansaneu
_ritme_acordio_50425_1112.html

42

GUIA

SEGRE
Dimarts, 3 de juliol del 2018

CULTURA/ESPECTACLES

ART ACTIVITATS

EXPOSICIÓ FOTOGRAFIA

La UdL ‘treballa’ a Itàlia

L’obra ‘Presos polítics’, el
16 de juliol a Balaguer

Tècnics del CAEM analitzen un mural del segle XV al Palau
Ducal de Màntua || Projecte amb la Universitat de Verona
❘ MÀNTUA ❘ Tècn ic s del Centre d’Art d’Època Moderna
(CAEM) de la Universitat de
Lleida (UdL) han analitzat recentment un fresc de Pisanello,
reconegut pintor del Quattrocento, al Palau Ducal de Màntua, a la Llombardia italiana,
mural redescobert fa cinquanta
anys després de segles desaparegut. Els primers resultats
d’aquest projecte d’investigació, que coordina la Universitat de Verona i que està dotat
amb un import que ascendeix
a 190.593 euros, es faran públics en una jornada d’estudi el
pròxim 27 de novembre.
Els experts del CAEM Isidre
Puig i Marta Raich van utilitzar tecnologies d’avantguarda:
registre fotogràfic d’alta resolució, reflectografia d’infrarojos, llum ultraviolada, exàmens
microscòpics i instruments
espectroscòpics. Aquestes
anàlisis diagnòstiques no invasives van ser aplicades per
Miguel Ángel Herrero (UdL)
i la responsable del laboratori
d’anàlisi d’art antic, modern i
contemporani de la Universitat
de Verona, Paola Artoni.

CAEMUDL

❘ BALAGUER ❘ La sèrie fotogràfica
Presos polítics a l’Espanya
contemporània, de l’artista
madrileny Santiago Sierra,
censurada a l’última edició
de la fira ARCO de Madrid
i que va adquirir l’empresari lleidatà de la comunicació
Tatxo Benet, podrà veure’s
del 16 al 31 de juliol al Museu de la Noguera a Balaguer.

Després de la primera exposició al públic al Museu de
Lleida, les fotos també s’han
exhibit a Barcelona, al CCCB, i ara al Centre Cultural
de Terrassa.
Així mateix, Balaguer inaugurarà el dia 16 la mostra
Artistes per la República i
acollirà un debat sobre llibertat d’expressió.

L’IVA de les entrades de cine baixa dijous al 10%
❘ MADRID ❘ L’IVA de les entrades de cine baixarà aquest dijous
del 21 al 10%, després de la publicació al BOE dels Pressupostos Generals de l’Estat del 2018, aprovats dijous passat
i que preveuen aquesta reducció de l’impost.

Sessió de ritmes electrònics dissabte a Tàrrega
❘ TÀRREGA ❘ La música electrònica omplirà el curs del riu Ondara
(Reguer) dissabte a Tàrrega al Sound’Ara 2018, a partir de
les 20.00, amb sessió prèvia de vermut (12.00).

‘Jurassic World’ de Bayona segueix número 1 als EUA
Artoni, Herrero i Raich durant l’anàlisi del mural de Pisanello.

❘ LOS ANGELES ❘ Jurassic World: El regne caigut, de J.A. Bayona,
va liderar per segon cap de setmana la taquilla als Estats
Units amb 60 milions de dòlars i ja en suma 932 a tot el món.

JOAN BLANCO

DANSÀNEU

MÚSICA

Inici dels cursos
del Dansàneu a
ritme d’acordió

Concert del conjunt Ialma, diumenge a Son, i ‘master class’ d’acordió del belga Didier Laloy, ahir a l’Ecomuseu a Esterri d’Àneu.

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ El músic belga Didier Laloy, un dels principals
renovadors de l’acordió diatònic a Europa, va obrir ahir a
l’Ecomuseu d’Àneu l’apartat
formatiu del Dansàneu impartint una master class d’aquest
instrument. D’altra banda, el
festival va gaudir de música i
dansa diumenge al Centre Món
Natura de Son amb el grup Ialma i el ballarí Quim Bigas.

SEGRE
Dimarts, 3 de juliol del 2018

SOCIETAT Agenda

MUSEUS
LLEIDA
TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.
MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL.
Sant Crist, 1. 973 283 075.
DIPÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA. Múrcia,
10. 973 211 992.
MUSEU DE L’AIGUA. Av. Miquel Batllori,
s/n. 973 211 992.
MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
MUSEU D’ART JAUME MORERA. Major,
31. 973 700 419.
MUSEU D’ART MORERA. Exposicions
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL. Pl. Paeria,
I. 973 700 394.
CENTRE D’ART LA PANERA. Pl. de la Panera,
2. 973 262 185 / 973 700 399.
CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de
Gardeny, s/n. 973 700 319.

COMARQUES
AGRAMUNT. Fundació Espai Guinovart.
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904.
AGRAMUNT. Casa Museu de Poesia Visual
Lo Pardal. Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718
/ 973 391 089.
ALMACELLES. Museu d’Arquitectura i
Urbanisme Josep Mas Dordal. Pitàgores,
2. 973 742 001.
ARTESA DE LLEIDA. Museu Local
Arqueològic. Castell, 3, 973 167 162.
ARTESA DE SEGRE. Museu del Montsec.
Carnisseries, 5. 973 400 013.
BALAGUER. Museu de la Noguera. Pl.
Comtes d’Urgell, 5. 973 445 194.
BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.
LES BORGES BLANQUES. Parc Temàtic de
l’Oli. n-240 km 71. 973 140 018.
CASTELLDANS. Museu de l’Oli i del Món
Rural. Empit, 9. 973 120 002.
LA CENTRAL DE CAPDELLA. Museu
Hidroelèctric de Capdella. Carrer Únic
s/n. 973 663 001.
CERVERA. Museu Comarcal de Cervera.
Major, 115. 973 533 917.
COLL DE NARGÓ. Museu dels Raiers. Carrer
del roser s/n. 973 383048/636 417678
COLL DE NARGÓ. Museu dels Dinosaures
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 973
383048/636 417678
ESTERRI D’ÀNEU. Ecomuseu de les Valls
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436.
GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel
Esteve, s/n. 973 662 040.
GÓSOL. Museu Picasso. Pl. Major, 1. 973
370 035.
GUISSONA. Museu Eduard Camps. Pl.
Vell-Plà, 1. 973 551 414.
ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museu,
7. 973 665 062.
LINYOLA. Museu Pedrós. Salmerón, 11.
973 575 084.
LLESSUI. Ecomuseu Els Pastors de la Vall
d’Àssua. Escoles de Llessui s/n. 973 621 798.
MOLLERUSSA. Espai Cultural dels Canals
d’Urgell. Av. Jaume I, bajos. 973 603 997.
MOLLERUSSA. Museu dels Vestits de Paper.
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
EL PONT DE CLAVEROL. Museu dels Raiers.
Únic, s/n. 973 681 493.
PONTS. Museu Francesc Boncompte. Av.
Catalunya, 11. 973 460 085.
PUJALT. Museu de les Papallones de
Catalunya. 973 620 743.
SALÀS DE PALLARS. CIAC. Botigues-museu.
De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973 676 003.
LA SEU D’URGELL. Museu Diocesà d’Urgell.
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl.
Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. Museu Comarcal de l’Urgell.
Major, 11. 973 312 960.
EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.
TREMP. Museu Comarcal de Ciències
Naturals. Passeig del Vall, 13. 973 653 470.
TUIXÉN. Museu de les Trementinaires. Pl.
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera Val d’Aran. Major,
26. 973 641 815.

AVUI RECOMANEM

El segle XVI centra
la Jornada d’Estudis
de la vall d’Àger

10.00

ÀGER. LA NOGUERA.
AJUNTAMENT I
SANT PERE.
ENTRADA LLIURE.

Àger acull la VIII Jornada d’Estudis Històrics i Patrimonials de la vall d’Àger i
l’Alta Noguera, que en aquesta edició
se centra en el segle XVI. Al matí es
parlarà del paisatge i l’arquitectura de
l’època; dels tapissos de la catedral de
Lleida i escultures del segle XVI; de les
col·leccions artístiques de Miquel Mai;
de bandolers, des d’Arsèguel fins a les
Avellanes; de la figura de Llorenç Peris i
el mecenatge. A la tarda visitaran la collegiata de Sant Pere, guiats per l’expert
Francesc Fité Llevot.
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TALLERS

FORMACIÓ

10.00

17.00

Percussió al Pirineu

La gestió de l’aigua

Dins del programa de tallers del
Dansàneu, se celebra el matinal La
música pirinenca des de la percussió i
el cant, que imparteix Arnau Obiols.

Comença el cicle que aborda qüestions ciutadanes del Comú de Lleida,
amb Els reptes de la gestió pública. El
cas de l’aigua. Per il·lustrar la sessió,
projectaran el documental ¿Trileros del agua? de Ricardo Gamaza.
Després, debat amb Quim Pérez,
activista socioambiental, i Xavi Martínez, regidor de Terrassa.

ESTERRI D’ÀNEU. ECOMUSEU. 5 €

12.00

BARRUERA. AULA AMBIENTAL LA RUTLLA.

Treballar l’hort
Continua el programa d’activitats
sobre el medi ambient per a tota
la família, amb un taller de Treballs
a l’hort per a totes les edats. A les
13.00, projecció audiovisual. A la
tarda, passejos a cavall a partir de
les 17.00 hores.

LLEIDA. COMÚ DE LLEIDA. E. PUBILL, 12.

ESTIU

18.00

GUISSONA. PARC ARQUEOLÒGIC.

Visita al passat

17.00

Guissona organitza un visita guiada
al parc arqueològic, que inclou el
museu Eduard Camps.

Manualitats i cine

21.00

JUNCOSA. SALA DE BALL I CASA CULTURA.

Taller de manualitats, que imparteix
Dolors Martí Escoda dins de la XXXIV
Setmana Cultural de Juncosa. A la
nit, la Casa de la Cultura acollirà una
sessió de cine.

19.00

LLEIDA. CAIXAFORUM. AV. BLONDEL, 3. 1/2 €

Formes geomètriques

SOLSONA. RECINTE DE LES PISCINES. 3 €

Ioga a les ‘Nits a les munis’
El cicle estival Nits a les munis proposa una sessió de ioga impartida
per Mònica Martínez. Es recomana
roba còmoda i flexible i una tovallola o estora. Inclou un bany nocturn
a la piscina. Inscrip.: 973 480 051.

22.00

EXPOSICIONS I GALERIES

CaixaForum organitza el taller infantil Encaixos. Petites històries de Geometria, en què els nens experimentaran amb formes geomètriques
a través de la tecnologia i crearan
figures i històries de la mà del personatge interactiu Quiric.

CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

PATRIMONI

CONFERÈNCIES

10.00

20.00

La Guerra Civil al Pallars

Sindicalisme i república

El museu de la Conca Dellà organitza aquest estiu una sèrie de visites
guiades als vestigis de la Guerra
Civil que encara són accessibles al
Pallars. Concretament s’alternaran
visites als búnquers de la Posa i del
Mont de Conques. Dura unes tres
hores i el punt de trobada és el museu, i el preu inclou la visita guiada
al mateix museu.

El secretari general de la intersindical SCS, Carles Sastre, parlarà sobre
El món sindical i la república.

La col·legiata de Sant Pere domina el perfil d’Àger.

Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats a La Maison Rose. Mostra una collecció de 65 obres d’un dels artistes més destacats del modernisme
català, entre els segles XIX i XX. Fins al 22 de juliol.
MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL. SOLSONA.

Breu història d’una vida exemplar: Rafel Lasala i Locela (17161792). Commemora el tricentenari del naixement del bisbe i els 425
anys del Bisbat de Solsona. Fins al 15 d’agost.
ESPAI GUINOVART. AGRAMUNT. PL. DEL MERCAT S/N.

No serà veritat. Col·lectiva. Processos creatius. Fins al 9 setembre.
CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA PANERA. LLEIDA, PL. DE LA PANERA.

Joan Morey. Cos social. Proposta audiovisual guanyadora del Premi
de Videocreació de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals. Fins al 30/9.
FUNDACIÓ SORIGUÉ. LLEIDA. ALCALDE PUJOL, 2 BIS.

Óscar Muñoz: des/materializaciones. Explora la fixació de la imatge
en un suport, la fugacitat del temps i la memòria. Fins al desembre.
LA VALL FOSCA. PALLARS JUSSÀ. FAÇANES DE DIFERENTS POBLES.

Caçadors de mirades. Mostra de 172 retrats de gran format, de persones que van habitar la zona fa més de 60 anys, en un projecte de
recuperació de la memòria col·lectiva. Fins al 31 de desembre.
MUSEU DE L’AIGUA. LLEIDA. CAMP. DE LA CANADENCA. AV. MIQUEL BATLLORI, 52.

El transport del material hidroelèctric. Una selecció d’imatges antigues de l’arxiu Izard, que mostren com es van transportar, fa cent anys,
les peces i les grans màquines fins a les centrals hidroelèctriques del
Pallars i de Seròs. Fins al 31 de desembre.

ISONA I CONCA DELLÀ. MUSEU. 9,5 €

L’associació de dones Rosa d’Abril
organitza una sessió de Country a la
fresca al centre de Tremp.

GUISSONA. SALA DE PLENS.

ESCENES

20.00

SORPE. P. SOBIRÀ. ESGLÉSIA I SAFAREIG.

LLEIDA. MUSEU DE LLEIDA.

Visita lliure al museu
Cada primer dimarts de mes, el Museu de Lleida obre les portes perquè
els ciutadans puguin visitar i disfrutar de forma gratuïta les sales i l’art
que acullen.

LA VALL DE BOÍ. DIFERENTS ESGLÉSIES.

Romànic en castellà

Dones de La Rosada exposen al centre cívic de les Borges.

TREMP. PL. DE LA CREU.

‘Country a la fresca’

10.00

11.00

CASTELLS
I nformació i reser ves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
CASTELL DE MONTSONÍS (Noguera).
CASTELL DE MONTCLAR (Urgell).
CASTELL DE FLOREJACS (Segarra).
CASTELL DE LES PALLARGUES (Segarra).
CASTELL DE MUR (Pallars Jussà).
CASTELL DE VICFRED (Segarra).
CASTELL D’ARBECA (Garrigues).

GUIA

Tots els dimarts, dijous, dissabtes
i diumenges fins al 2 de setembre
s’organitza una visita guiada en
castellà als temples romànics més
emblemàtics de la zona. A les 11.00
és a Sant Climent Taüll; a les 12.30,
a Sant Joan Boí; a les 17.00, a Santa
Eulàlia d’Erill la Vall, i a les 18.30, a la
Nativitat de Durro. Les visites tenen
un sobrecost de dos euros sobre el
preu de l’entrada.

El Dansàneu, a Sorpe
El festival Dansàneu es trasllada a
Sorpe, on Sant Pere acull l’espectacle de dansa Nuà, de Raquel Gualtero i la soprano Anaïs Oliveras. A
les 21.00, al safareig comença el
Tastàneu, un maridatge entre gastronomia i música que comptarà
amb l’actuació de Duetu, amb Marc
del Pino a l’acordió i Coloma Bertran
al violí. 10 euros amb accés als dos
actes. Menors de 8 anys, gratuït.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

03/07/2018

http://www.lamanyana.cat/detall-noticies/article/el-dansaneu-arrencara-la-setmanaamb-un-maridatge-de-musica-i-dansa-a-espot-i-lestrena-de-la-produc/

03/07/2018

https://festadirecte.cat/un-maridatge-de-musica-i-dansa-a-espot-i-lestrena-de-laproduccio-propia-nua-donen-el-tret-de-sortida-del-dansaneu/

02/07/2018

http://www.teatral.net/ca/noticies/20768/el-dansaneu-comenca-setmana-amb-unmaridatge-de-musica-i-dansa-#.W0SLV9IzZPZ

02/07/2018

https://www.segre.com/noticies/guia/2018/07/02/el_dansaneu_recorda_una_exposici
o_les_musiques_proximitat_50333_1111.html
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MARTA ALÒS || VIURE PER VEURE

privado

La Vinya dels Artistes

el ascensor

La bandera
causó el retraso

E

descobrir no només la gran obra de Pal Celler Mas Blanch i Jové no és
zos, No et prometo res, un immensurable
com els altres cellers. El altres,
homenatge al món del vi que l’autor va
només aquells que persegueixen
voler dedicar com a aficionat, segons les
l’excel·lència, és clar, tenen un
seves pròpies paraules, a buidar ampodenominador comú amb Mas Blanch i
Jové i és la fabricació del millor vi dels
lles, sinó també un autèntic festival de
déus. Tanmateix, el celler de la Pobla
sorpreses. Una rere l’altra, la nit anava
de Cérvoles afegeix un ingredient a la
lliurant la generositat dels nostres amficultura de l’art del vi, a més de la cultura
trions. Durant el sopar (acompanyat per
de l’or líquid, i aquest és la cultura gloun generador de música electrònica que
compon i emet a partir de sons existents
bal. La poesia del vi i l’oli, ells, la gran
en emissores de ràdio, creant una atmosfamília que han sabut crear el Joan i la
Sara, l’han volgut embolcallar sàviament Els agrada definir
fera que construeix climes de so continu
amb un gran llaç amb tots els color de
per a no ser escoltats amb atenció), vam
l’arc de Sant Martí. Els agrada definir la seva, gosaria dir
tenir la gran sort de compartir taula amb
la seva, gosaria a dir la nostra, Vinya la nostra, Vinya
la veu experta del comunicador i formadels Artistes com una gran sala d’ex- dels Artistes com
dor de sommeliers, Àngel García Petit,
que ens va descobrir alguns dels petits
posicions a l’aire lliure entre oliveres i
secrets que s’amaguen darrere d’un bon
ceps. A aquesta definició, que permet una gran sala
vi o, per sorpresa nostra, que el major
visualitzar el paisatge garriguenc, hi afe- d’exposicions
consumidor de vi de tota Europa és, ves
giria la paletada de colors de la ginesta
per on, la ciutat del Vaticà. Deu ser per
i l’espígol, del romaní i la farigola i de
les pedres arrodonides, majestàtiques, que festegen allò de dir misses. La nit de marinada que esborra la
els camins que envolten les escultures que any rere xafogor de les terres properes de ponent ens va fer
any van omplint l’espai. Dissabte nit vam celebrar alentir la tornada cap a casa i el passeig fins al cotxe
la novena edició amb l’artista convidat d’enguany: ens va tornar a regalar aquest marc d’exposició esculCarlos Pazos, que heretava el testimoni de l’Evru i la tòrica a l’aire lliure mentre la lluna plena il·luminava
gran campana Dongda. La nit de lluna plena ens va el totèmic No et prometo res. Gràcies, Sares i Joan.

SEGRE TÀRREGA

El candidato a la
presidencia del PP
Pablo Casado visitó
ayer Lleida, pero se
retrasó considerablemente. Cuando
llegó, explicó al grupo de militantes que
le esperaban que
su retraso se debía
a una razón “que os
va a gustar”. Y esta
no era otra que él y
sus acompañantes
habían llevado una
bandera española a
la Jefatura de Policía
de Barcelona. Más de
uno se sorprendió al
estar seguros que en
Jefatura deben de
haber unas cuantas
enseñas.

Muchas bodas
de ‘famosos‘
El sábado se celebró
la boda VIP en Empúries, pero el mismo
día coincidieron otros
dos enlaces “sonados”; el del exconseller Santi Vila con
un abogado riojano,
Javier Luque, en Olot,
y la del actor Carles
Francino y la cantante Izah en Altafulla.

la imagen
del día

Eduard Bastús
Preside la Associació
Cultural de Raiers de
la Noguera Pallaresa,
que organizó ayer un
exitoso descenso hasta La Pobla en la 40
edición del certamen.

Rut Martínez
Es la directora artística del Dansàneu, que
se inauguró el viernes
en València d’Àneu,
y que llenará de propuestas artísticas el
Sobirà hasta el día 8.

Marc Màrquez
El piloto de Cervera
se impuso en el GP de
Holanda en una jornada en la que en las
tres categorías de motociclismo vencieron
corredores catalanes.

El Segar i el Batre,
fiestas en peligro
Los problemas de financiación y la falta de relevo generacional amenazan las fiestas del Segar
i el Batre de La Fuliola,
que ayer celebró la primera parte del festejo: la
recolección del cereal en
la que participaron unos
25 segadores.

Fernando Hierro
Personificamos en el
técnico, aunque recién
llegado, el mal papel
de la selección española de fútbol tras
perder contra todo
pronóstico ante Rusia.
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AJUNTAMENT D’ALPICAT
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RAIMON MONTERDE/TWITTER

Baixada de falles reivindicatives a Sort
Espectacle itinerant ‘Elefant Hathy’ del Centre de Titelles de Lleida, ahir a Alpicat.

Circ Picat tanca una edició
ambiciosa amb més públic

❘ SORT ❘ Sort va viure dissabte
a la nit una baixada de falles
reivindicativa, amb suport
als presos polítics. Amb l’organització de l’ajuntament, la
comissió de falles, l’Associació de Bombers Voluntaris,

ANC i Òmnium, els participants van gaudir d’un sopar
popular, amb la lectura de
cartes dels presos polítics i la
connexió en directe amb el
president Carles Puigdemont
des de Brussel·les.
JOSEP LLUÍS FARRERO

Consolida la seua proposta ampliant el nombre de companyies
i espais || Concerts i tallers han completat l’oferta teatral
L. GARCÍA

❘ ALPICAT ❘ Circ Picat va posar ahir
fi a l’edició més ambiciosa i en
la qual ha superat les previsions
amb un augment dels espectadors. Una cinquena edició que
ha ampliat les companyies participants, al passar de 12 l’any
passat a una vintena, i també
els espais, amb fins una desena
d’escenaris en diferents punts
d’Alpicat. El teatre ha pres els
carrers de la localitat del Segrià
durant tres dies i ahir hi va posar el fermall amb actuacions,
tallers i concerts durant tota la

jornada que van fer les delícies
de petits i adults.
El director artístic de Circ
Picat, Jordi Escuer, va assenyalar ahir a aquest diari que s’ha
aconseguit esgotar entrades i
que el públic ha valorat molt
positivament que, malgrat tenir més espais, s’ha mantingut
la filosofia inicial del certamen
que siguin “acollidors i bonics”.
Durant aquests tres dies, els
espectadors han pogut disfrutar d’un total de 25 espectacles
entre actuacions teatrals, concerts i tallers.

El festival va començar divendres a la nit, la novetat
d’aquest any, i Escuer va valorar la bona acollida entre el
públic, amb gran expectació
davant de les actuacions més
experimentals, com les de l’Escola de Dansa d’Alpicat o de
l’Escola de Circ INEF. Aquestes
van actuar al costat de companyies professionals catalanes
i internacionals i l’organització va assenyalar que, un any
més, s’ha mantingut el Circ Picat com un referent en el món
del circ.
JOAN BLANCO

Nit del foc al Pirineu lleidatà
❘ BARRUERA ❘ Les falles van tornar a ser protagonistes la nit
de dissabte al Pirineu lleidatà. Aquest cap de setmana li
va tocar el torn a Barruera,
a l’Alta Ribagorça, i a València d’Àneu, al Pallars Sobirà.

Una festa ancestral que va
començar el 16 de juny passat a Durro i Senet i que fins
al 21 de juliol vinent se celebraran als municipis d’Erill
la Vall, Alòs d’Isil, Taüll i
Llesp.
AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Clausura del curs de narrativa de Tàrrega
El Dansàneu recorda en una exposició les músiques de ‘proximitat’
❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ El festival Dansàneu va inaugurar ahir a l’Ecomuseu a Esterri d’Àneu una exposició dedicada a Pere Blanc
de Beget (1917-1993), un dels

últims músics tradicionals del
país, que podrà visitar-se fins
al 5 d’agost. El Dansàneu obrirà avui una setmana de maridatge de música i dansa, que

començarà a Espot a les 21.00
hores amb una sopar espectacle que compta amb el ballarí
Quim Bigas i el conjunt Inxa
Impro Quintet.

❘ TÀRREGA ❘ Un total de 53 persones han participat en les
cinc edicions del curs d’iniciació a la narrativa de Tàrrega, impartit per l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. L’escriptor Màrius Serra

va participar divendres a la
clausura del curs, amb vuit
alumnes, i en va destacar la
importància perquè “socialitzen aquesta afició o ofici
alhora que ofereixen qüestions tècniques”.

SOCIETAT Agenda
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EXPOSICIONS
I GALERIES
FUNDACIÓ VALLPALOU. LLEIDA. ROGER
DE LLÚRIA, 2.

D’això, no me’n sé estar. Exposició de Vall Palou, comissariada per
Glòria Bosch i textos del poeta Jaume Pont. Fins al 2 de juliol.
CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats
a La Maison Rose. 65 obres d’un
dels artistes destacats del modernisme català, d’entre els segles XIX
i XX. Fins al 22 de juliol.

SORTIDES
AVUI RECOMANEM

Jornada sobre el
Mestre de Sixena
al Museu de Lleida

M. DIOCESÀ I COMARCAL.SOLSONA.

Breu història d’una vida exemplar: Rafel Lasala i Locela (17161792). Commemora el tricentenari
del naixement del bisbe i els 425
anys del bisbat de Solsona. Fins al
15 d’agost.
ESPAI GUINOVART. AGRAMUNT. PL. DEL
MERCAT S/N.

No serà veritat. Col·lectiva. Processos creatius. Fins al 9 setembre

09.30

LLEIDA.
MUSEU DE LLEIDA.
C/ SANT CRIST, 1.
INSC. GRATUÏTA.

El museu de Lleida organitza la jornada
El Mestre de Sixena: el pintor i el seu context, dedicada a l’autor de dos retaules
per al monestir de Santa Maria de Sixena. Coincidint amb el dipòsit que el
MNAC ha deixat al Museu de Lleida de
Jesús entre els doctors de la llei, un dels
compartiments del retaule major del
monestir, la jornada reuneix especialistes sobre el pintor i la seua obra, per
posar en comú resultats de les seues
investigacions.

FUNDACIÓ SORIGUÉ. LLEIDA. ALCALDE
PUJOL, 2 BIS.

Óscar Muñoz: des/materializaciones. La fixació de la imatge en un
suport, la fugacitat del temps i la
memòria. Fins al desembre.
LA VALL FOSCA. PALLARS JUSSÀ. FAÇANES
DE DIFERENTS POBLES.

Caçadors de mirades. Mostra de
172 retrats de gran format, de persones que van habitar la zona fa
més de 60 anys, en un projecte de
recuperació de la memòria col·lectiva. Fins al 31 de desembre.

GUIA

‘Jesús entre els doctors de la llei’. Fragment.

09.30

BOÍ. CASA DEL PARC. 10/14 €

‘On són les marmotes?’
El parc nacional de Sant Maurici i
Aigüestortes proposa On són les
marmotes?, un recorregut curt entre paisatges d’alta muntanya amb
l’objectiu d’observar marmotes en el
seu hàbitat natural. El guia és Roger
Gras i la proposta es durà a terme
tot l’estiu, tres vegades a la setmana
fins a l’11 de setembre.

25

11.00

ESTERRI D’ÀNEU. ECOMUSEU. 5.

Taller d’acordió
Dins del programa didàctic del Dansàneu, l’Ecomuseu acull una sèrie
de tallers, que comencen amb una
masterclass d’acordió diatònic impartit per Didier Laloy.

MÚSICA

21.00

ESPOT. PALLARS SOBIRÀ. BISTRO E BO. 25 €

FORMACIÓ

08.30

AITONAIAC. GENÓ I LLEIDAUDL CAPPONT.

Cursos d’estiu de la UdL
La UdL comença avui cursos de la
seua Universitat d’Estiu, de temàtica
molt diversa. A Aitona obre El Patrimoni bèl·lic del Baix Segre. El front del
Segre (abril-desembre 1938), mentre
que al Campus de Cappont obren
al llarg del dia els cicles que abordaran assumptes de salut pública,
programació de videojocs, diversitat educativa, llenguatge escènic,
psicologia positiva, maltractament
i abús infantil, energies, llengua i
cultura xinesa, identitats sexuals i
habilitats socials. A Isil comença al
migdia un curs sobre la fauna i la
flora; i a la fundació Verge Blanca de
Lleida el curs que comença és sobre
alimentació.

Sopar, música i Dansàneu

El festival Dansàneu es trasllada a
Espot, on se celebra un sopar basat
en productes de proximitat i maridatge artístic. Després, concert d’Inxa Impro Quintet (gratuït), que presenta el seu nou treball Out of Trad.
També hi haurà una intervenció de
Quim Bigas.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

MUSEU DE L’AIGUA. LLEIDA. CAMP. DE LA
CANADENCA. AV. MIQUEL BATLLORI, 52.

El transport del material hidroelèctric. Una selecció d’imatges
antigues de l’arxiu Izard, que mostren com es van transportar, fa cent
anys, les peces i les grans màquines
fins a les centrals hidroelèctriques
del Pallars i de Seròs. Fins al 31 de
desembre.

MUSEUS
LLEIDA
TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.
MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL.
Sant Crist, 1. 973 283 075.
DIPÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA. Múrcia, 10.
973 211 992.
MUSEU DE L’AIGUA. Av. Miquel Batllori, s/n.
973 211 992.
MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
MUSEU D’ART JAUME MORERA. Major, 31.
973 700 419.
MUSEU D’ART MORERA. Exposicions temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL. Pl. Paeria,
I. 973 700 394.
CENTRE D’ART LA PANERA. Pl. de la Panera,
2. 973 262 185 / 973 700 399.
CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de Gardeny,
s/n. 973 700 319.

COMARQUES

‘Caçadors...’ a la Vall Fosca.

Ofertes exclusives per als
subscriptors del diari SEGRE

Més informació al web:

www.segre.com/clubsubscriptors
Telèfon del Club

973 248 008

AGRAMUNT. Fundació Espai Guinovart. Pl.
del Mercat s/n. 973 390 904.

AGRAMUNT. Casa Museu de Poesia Visual
Lo Pardal. Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718
/ 973 391 089.
ALMACELLES. Museu d’Arquitectura i
Urbanisme Josep Mas Dordal. Pitàgores,
2. 973 742 001.
ARTESA DE LLEIDA. Museu Local Arqueològic.
Castell, 3, 973 167 162.
ARTESA DE SEGRE. Museu del Montsec.
Carnisseries, 5. 973 400 013.
BALAGUER. Museu de la Noguera. Pl. Comtes
d’Urgell, 5. 973 445 194.
BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.
LES BORGES BLANQUES. Parc Temàtic de
l’Oli. N-240 km 71. 973 140 018.
CASTELLDANS. Museu de l’Oli i del Món
Rural. Empit, 9. 973 120 002.
LA CENTRAL DE CAPDELLA. Museu Hidroelèctric
de Capdella. Carrer Únic s/n. 973 663 001.
CERVERA. Museu Comarcal de Cervera.
Major, 115. 973 533 917.
COLL DE NARGÓ. Museu dels Raiers. Carrer
del Roser s/n. 973 383048/636 417678
COLL DE NARGÓ. Museu dels Dinosaures
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 973
383048/636 417678

ESTERRI D’ÀNEU. Ecomuseu de les Valls
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436.
GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel
Esteve, s/n. 973 662 040.
GÓSOL. Museu Picasso. Pl. Major, 1. 973 370 035.
GUISSONA. Museu Eduard Camps. Pl. VellPlà, 1. 973 551 414.
ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museu,
7. 973 665 062.
LINYOLA. Museu Pedrós. Salmerón, 11.
973 575 084.
LLESSUI. Ecomuseu Els Pastors de la Vall
d’Àssua. Escoles de Llessui s/n. 973 621 798.
MOLLERUSSA. Espai Cultural dels Canals
d’Urgell. Av. Jaume I, baixos. 973 603 997.
MOLLERUSSA. Museu dels Vestits de Paper.
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
EL PONT DE CLAVEROL. Museu dels Raiers.
Únic, s/n. 973 681 493.
PONTS. Museu Francesc Boncompte. Av.
Catalunya, 11. 973 460 085.
PUJALT. Museu de les Papallones de Catalunya.
973 620 743.
SALÀS DE PALLARS. CIAC. Botigues museu.
De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973 676 003.

LA SEU D’URGELL. Museu Diocesà d’Urgell.
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl.
Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. Museu Comarcal de l’Urgell.
Major, 11. 973 312 960.
TREMP. Museu Comarcal de Ciències Naturals.
Passeig del Vall, 13. 973 653 470.
TUIXÉN. Museu de les Trementinaires. Pl.
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera Val d’Aran. Major, 26.
973 641 815.

CASTELLS
Informació i reser ves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
CASTELL DE MONTSONÍS (Noguera).
CASTELL DE MONTCLAR (Urgell).
CASTELL DE FLOREJACS (Segarra).
CASTELL DE LES PALLARGUES (Segarra).
CASTELL DE MUR (Pallars Jussà).
CASTELL DE VICFRED (Segarra).
CASTELL D’ARBECA (Garrigues).

lunes 2 de julio de 2018 | ocio 29

Circ Picat cierra su edición más
ambiciosa y supera los 15.000
espectadores del año pasado
El certamen ha crecido de dos a tres días y ha ampliado la
cifra de compañías y espacios, logrando agotar las entradas
Alpicat
redacción
El Circ Picat- estival de Circ i Arts
en iu puso la pasada noche el
punto final a su edición m s ambiciosa, que ha ofrecido un excelente balance en todos los sentidos con éxito de público, m s
espacios, entradas agotadas y
superando la cifra de .
espectadores del a o pasado.
ueron tres jornadas de intensa actividad de un certamen
que, a pesar de ser ya todo un
referente estatal dentro del
mundo del circo, este a o aumentaba sus expectativas en di-

ferentes aspectos. Por un lado,
se ampliaba de dos a tres días,
desde viernes hasta el domingo,
y por otro, crecía también en número de compa ías, llegando a
una veintena ante las doce del
a o pasado, y en la cantidad de
espacios escénicos, que pasaron
de seis a die .
En esta quinta edición, Circ
Picat mantuvo su apuesta por la
calidad de los espect culos. Los
espectadores pudieron asistir a
actuaciones m s experimentales, como las de la Escuela de
Dan a de Alpicat o de la Escuela
de Circo E , junto a compa ías

El Dansàneu arranca la
semana con un maridaje
y su espectáculo ‘Nuà’
La 27 edición del Dansàneu, el
estival de Culturas del Pirineo,
inicia hoy la semana con el primero de los maridajes de este a o,
en Espot. La propuesta de música
y dan a ir a cargo del coreógrafo
uim igas y el concierto de nxa
mpro uintet, conjunto lidera-

do por el grallero Manu abaté,
que presentar n su disco Out of
trad a las . horas. el martes
tendr lugar en la iglesia de an
Pedro de orpe el estreno de una
producción propia del Dansàneu,
el espect culo de dan a Nuà. Dirigido por la coreógrafa y bailarina

FoTo: A.A. / Una veintena de compañías se han dado cita en Alpicat

Raquel Gualtero con la soprano
Ana s liveras, tendr lugar a las
. horas. Posteriormente, a
las . horas se podr disfrutar
del segundo maridaje del Dansàneu, el Tastàneu, que contar con
la actuación del grupo Duetu.
El Dansàneu vivió ayer su segunda jornada, con la inauguración en el Ecomuseu de les alls
d’ neu de la exposición Peret
Blanc de Beget (1917–1993) y las
actuaciones del bailarín y coreógrafo uim igas y del conjunto
galaico-belga alma.

profesionales tanto catalanas
como internacionales, sin olvidar tampoco los conciertos y
los talleres, que como es habitual tuvieron también su peso.
La organi ación también
mostró su satisfacción por la
operatividad de los die espacios que se habilitaron, la mayoría de los cuales eran nuevos
y se a adieron al cl sico de la
sala La nió. A pesar de esta
valoración positiva, la organiación afirma que ha tomado
buena nota de aquellos aspectos que pueden ayudar a mejorar de cara a la sexta edición.

FoTo: Joan Blanco / Una exposición recuerda al músico Peret Blanc

L

a Fundación Franco té
una alta opinió de Cospedal, perquè com a ministra de Defensa va dir
que «a partir de la indestructible lleialtat a la seva bandera,
cada militar té el deure i l’obligació
de garantir la sobirania i la integritat territorials». «Així ho proclama
l’article vuit de la Constitució», recorda el general de divisió retirat
Juan Chicharro en una entrada recent de la web de la fundació, de la
qual és president, en què afirma
que «els valors que conformen la
nostra pàtria segueixen vigents i
(...) es troben avui en dia en una crisi greu»: el procés de ruptura d’Espanya amb què amenacen els dirigents catalans i la moció de censura contra el Govern del PP, avalada

Al contraatac
Clara Usón

¿Què fem amb
la Fundación
Franco?

de Catalunya

el Periódico

«pels que volen trencar Espanya».
«La prudència és virtut del governant, però la inoperància no ho és
–sosté Chicharro– i avui, quan veiem tot el que passa a Catalunya un
sent temors fundats que el pitjor està per venir si no es posen els mitjans per impedir tants despropòsits. I, ho sento, les FAS no poden
quedar-se al marge del desmembrament de la nostra Pàtria».
La unitat d’Espanya va ser una
obsessió del Generalíssim, evoca
Chicharro (les últimes paraules
que aquest va dirigir a l’avui rei
emèrit van ser: «Altesa, prometeume que passi el que passi mantindreu sempre la unitat d’Espanya»),
obsessió compartida per «els que
avui ens hem posat com a obligació
defensar el seu llegat i i el mínim

que podem fer és concordar amb
les seves paraules»: no va ser el Moviment Nacional el que es va revoltar. «Els revoltats eren, i són, ells:
els rojos», va declarar Franco. «Vulnerada la Constitució que ells mateixos van fer (...) l’Exèrcit va interpel·lar l’anhel de la majoria dels espanyols (...). A l’Exèrcit no li és lícit
revoltar-se contra un partit ni contra una Constitució perquè no li
agradin, però té el deure d’aixecarse en armes per defensar la pàtria
quan està en perill de mort».
A Chicharro l’angoixa la situació
d’Espanya: «La fallida de la unitat
nacional és un objectiu d’algunes
forces en el present, i en aquest cas
no hi ha diferència amb el luctuós
passat i comprenc la darrera petició
del Generalíssim al Rei».

www.elperiodico.com

Conclou el seu inquietant text
fent-se eco d’una frase de Franco sobre les forces armades: «La màquina
es desfà però l’obra queda»; i apunta que «no va fer malament la senyora Cospedal quan va recordar les
missions constitucionals de les FAS.
Mai no està de més la Constitució».
Al meu entendre, el president de la
Fundación Franco advoca, dissimulant poc, per un cop d’Estat «si l’Estat perd el sentit de la seva missió»,
deixant que «les forces secessionistes s’envalenteixin i avancin», perquè –com va dir el seu Caudillo–,
l’Exèrcit «té el deure d’aixecar-se en
armes per defensar la pàtria quan
està en perill de mort».
El general Chicharro és un home
perillós i la Fundación Franco ha de
ser il·legalitzada immediatament. H
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«El dialecte i la dansa
em van integrar al Pallars»
ANA MENESES

— No, a tot estirar havia fet una classe de sardanes. Però la meva arribada a Esterri va coincidir amb el segon any que es feia el Festival Dansàneu i m’hi vaig inscriure. Em va
ajudar molt a conèixer el lloc i a la seva gent.
Avui aquesta cita anual [Festival de Cultures
del Pirineu, que fins diumenge vinent se celebra a Esterri d’Àneu] exhibeix danses en
entorns tan espectaculars com el monestir
de Santa Maria d’Àneu. Quan va començar
era sobretot formació, que vaig fer cada any.
— ¿Viure entre muntanyes aïlla?
— El verb aïllar no m’agrada. Com a Andorra
o a la Vall d’Aran, l’autogestió ha marcat el
Pirineu –tu t’ho cuines, tu t’ho menges–, però això no significa tancar-se. Conservar no
és aïllar. Aquí també tenim iPhones, però
conservem el dialecte, les danses tradicionals, els costums, comptem amb aquest
punt de salmorra que ens ajuda a mantenir
el més autèntic.
— ¿Com va néixer el seu personatge de la serventa Esperanceta?
— A mi la cultura sempre m’ha interessat, i
més, vinculada al patrimoni; bé, canvio la
paraula patrimoni per llegat, que patrimoni sona massa patriarcal. Vaig anar a Tarragona a
estudiar teatre i després, com estava en contacte amb l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu,
un difusor de la cultura com a mitjà de relacionar-te amb el territori, vaig sentir ganes
de fer alguna cosa, i amb el director, Jordi
Abella, vam pensar a crear el personatge.

Intèrpret de llengua de signes, terapeuta formada a Gestalt, cinesiologia, teatre i dansa,
Noemí Busquets s’ocupa professionalment
en diverses tasques. Però, com feia Clark
Kent a certes hores transformant-se en Superman, aquesta veïna d’Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà) es converteix en Esperanceta,
un personatge inspirat en una criada que fa
un segle servia a una llar pallaresa. Amb
ella, Busquets dona vida i sentit al passat
com a segell d’identitat d’un territori, com
les danses tradicionals que el Dansàneu
(www.dansaneu.cat) recupera i que a ella,
que va néixer a Bràfim (Alt Camp), la van ajudar a arrelar a les muntanyes.

anys. A l’Hospital de Reus, on van tractar
una metàstasi pulmonar, li van recomanar
mudar-se a un lloc amb menys humitat i
contaminació. Vam triar Esterri d’Àneu perquè era el nostre lloc d’estiueig. El primer
any va ser dur. El primer que vaig haver de
canviar va ser el dialecte.

— ¿Com recorda la seva arribada al Pirineu?
— Ens en vam anar de Bràfim quan jo tenia 9

— ¿A Bràfim ja s’havia iniciat en les danses
tradicionals?

— ¿Per què?
— El dialecte i la dansa van ser els que em
van integrar al Pallars. Jo em volia sentir pallaresa i aprendre les seves característiques
lingüístiques m’hi va fer entrar millor. Avui
puc dir que, encara que vaig néixer a l’Alt
Camp, soc pallaresa.

Noemí
Busquets
Ha rescatat del passat
una criada pallaresa i en
la seva pell transmet el
llegat cultural pirinenc.

PER

Carme
Escales

— ¿Com ho descriu?
— És el viu retrat de Tureta, una dona real
que havia treballat de criada a Casa Gassia
–l’Ecomuseu reprodueix la vida en aquesta
casa de principis del segle passat–. Esperanceta és una pallassa, la seva funció és comunicar. Improvisant, transmet llengua, costums, pot posar el dit a la nafra o tirar-te un
potxó (petó, en pallarès). Amb ella soc dinamitzadora cultural, difonem cultura ancestral amb molta frescor.
— ¿On se la pot veure?
— A l’estiu, a l’Ecomuseu, els dimarts i dijous
a les vuit de la tarda i, en sessió picant, a les
11. I a mercats i museus. Dissabte, a la Fira
del Ferro d’Alins.
— ¿Encara participa en el Dansàneu?
— Col·laboro en la seva organització. Diumenge 8 actuaran els Bastoners d’Esterri,
grup del qual vaig ser una de les impulsores,
però ara el disfruto com a espectadora, la categoria de músics i ballarins és molt alta. H
gentecorriente@elperiodico.com
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https://www.vilaweb.cat/noticies/el-dansaneu-arrencara-la-setmana-amb-unmaridatge-de-musica-i-dansa-a-espot-i-lestrena-de-la-produccio-propia-nua/
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Diumenge, 1 de juliol del 2018

MUSEUS
LLEIDA
TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.
MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL.
Sant Crist, 1. 973 283 075.
DIPÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA. Múrcia,
10. 973 211 992.
MUSEU DE L’AIGUA. Av. Miquel Batllori,
s/n. 973 211 992.
MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
MUSEU D’ART JAUME MORERA. Major,
31. 973 700 419.
MUSEU D’ART MORERA. Exposicions
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL. Pl. Paeria,
I. 973 700 394.
CENTRE D’ART LA PANERA. Pl. de la Panera,
2. 973 262 185 / 973 700 399.
CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de
Gardeny, s/n. 973 700 319.

COMARQUES
AGRAMUNT. Fundació Espai Guinovart.
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904.
AGRAMUNT. Casa Museu de Poesia Visual
Lo Pardal. Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718
/ 973 391 089.
ALMACELLES. Museu d’Arquitectura i
Urbanisme Josep Mas Dordal. Pitàgores,
2. 973 742 001.
ARTESA DE LLEIDA. Museu Local
Arqueològic. Castell, 3, 973 167 162.
ARTESA DE SEGRE. Museu del Montsec.
Carnisseries, 5. 973 400 013.
BALAGUER. Museu de la Noguera. Pl.
Comtes d’Urgell, 5. 973 445 194.
BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.
LES BORGES BLANQUES. Parc Temàtic de
l’Oli. n-240 km 71. 973 140 018.
CASTELLDANS. Museu de l’Oli i del Món
Rural. Empit, 9. 973 120 002.
LA CENTRAL DE CAPDELLA. Museu
Hidroelèctric de Capdella. Carrer Únic
s/n. 973 663 001.
CERVERA. Museu Comarcal de Cervera.
Major, 115. 973 533 917.
COLL DE NARGÓ. Museu dels Raiers. Carrer
del roser s/n. 973 383048/636 417678
COLL DE NARGÓ. Museu dels Dinosaures
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 973
383048/636 417678
ESTERRI D’ÀNEU. Ecomuseu de les Valls
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436.
GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel
Esteve, s/n. 973 662 040.
GÓSOL. Museu Picasso. Pl. Major, 1. 973
370 035.
GUISSONA. Museu Eduard Camps. Pl.
Vell-Plà, 1. 973 551 414.
ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museu,
7. 973 665 062.
LINYOLA. Museu Pedrós. Salmerón, 11.
973 575 084.
LLESSUI. Ecomuseu Els Pastors de la Vall
d’Àssua. Escoles de Llessui s/n. 973 621 798.
MOLLERUSSA. Espai Cultural dels Canals
d’Urgell. Av. Jaume I, bajos. 973 603 997.
MOLLERUSSA. Museu dels Vestits de Paper.
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
EL PONT DE CLAVEROL. Museu dels Raiers.
Únic, s/n. 973 681 493.
PONTS. Museu Francesc Boncompte. Av.
Catalunya, 11. 973 460 085.
PUJALT. Museu de les Papallones de
Catalunya. 973 620 743.
SALÀS DE PALLARS. CIAC. Botigues-museu.
De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973 676 003.
LA SEU D’URGELL. Museu Diocesà d’Urgell.
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl.
Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. Museu Comarcal de l’Urgell.
Major, 11. 973 312 960.
EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.
TREMP. Museu Comarcal de Ciències
Naturals. Passeig del Vall, 13. 973 653 470.
TUIXÉN. Museu de les Trementinaires. Pl.
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera Val d’Aran. Major,
26. 973 641 815.

AVUI RECOMANEM

La Pobla de Segur
celebra la 40 edició
de la Diada de Raiers

11.00

LA POBLA DE
SEGUR. PRESA DE
LLANIA  PONT DE
CLAVEROL

Els rais tornen a solcar el riu Noguera
Pallaresa en el tram de 6 km que discorre entre la presa de Llania i el Pont del
Claverol. Allà els esperaran centenars
de persones, que decebran amb ells
la 40 edició d’aquesta festa que rememora un dels oficis tradicionals del Pirineu: aprofitar l’avinguda dels rius pel
desglaç per traslladar per via fluvial els
troncs tallats als cims. Al migdia se celebra un dinar popular, que clausurarà
la XL Diada dels Raiers. També hi haurà
Bus Rai.

08.00

11.00

Festa del Segar

Últim dia del Circ Picat

La Fuliola celebra avui la primera de
les dos festes que rememoren els
treballs dels antics camperols; avui
seguen i el dia 15 faran la batuda.
Comencen la 39 edició preparant
els treballs de camp. Després de l’esmorzar popular, arribarà el moment
de tallar el blat manualment, amb
una demostració de l’ús de la falç, i
de fer les gavelles, que lligaran per
transportar-les.

L’últim dia del Circ Picat, els assistents podran veure l’espectacle
Sonàrium, d’El Pájaro Carpintero;
Danscircant, de Sac Espectacles, i
assistir al Vermut cirqué amb DJ al
matí. A la tarda repeteix la companyia El Pájaro Carpintero i s’hi afegeixen els tallers de Xanques del
Harri; Sinergia 3.0 de Nueveuno (3 €
a La Unió); Elefant Hathy del Centre
de Titelles de Lleida; A s’ombra de
Atirotijo i Welcome de Tout par Terre,
el muntatge que clausura el festival.

LA FULIOLA. URGELL.

09.00

LES BORGES. PAV. ESPORTIU I DE L’OLI. 8 €

Lo Festivalet
Lo Festivaletés una proposta per
als més petits que inclou actuacions musicals, tallers, contacontes,
lectures, animació, zona de pícnic,
gastronomia, jocs de fusta, mercadillo d’artesania i molt més. Part de
la recaptació es dedicarà a un projecte solidari.

Country i animació

FUNDACIÓ VALLPALOU. LLEIDA. ROGER DE LLÚRIA, 2.

D’això, no me’n sé estar. Exposició de Vall Palou, comissariada per
Glòria Bosch i textos del poeta Jaume Pont. Fins al 2 de juliol.
CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats a La Maison Rose. Mostra una collecció de 65 obres d’un dels artistes més destacats del modernisme
català, d’entre els segles XIX i XX. Fins al 22 de juliol.
MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL. SOLSONA..

Breu història d’una vida exemplar: Rafel Lasala i Locela (17161792). Commemora el tricentenari del naixement del bisbe i els 425
anys del bisbat de Solsona. Fins al 15 d’agost.
ESPAI GUINOVART. AGRAMUNT. PL. DEL MERCAT S/N.

No serà veritat. Col·lectiva. Processos creatius. Fins al 9 setembre.
FUNDACIÓ SORIGUÉ. LLEIDA. ALCALDE PUJOL, 2 BIS.

Óscar Muñoz: des/materializaciones. Explora la fixació de la imatge
en un suport, la fugacitat del temps i la memòria. Fins al desembre.
LA VALL FOSCA. PALLARS JUSSÀ. FAÇANES DE DIFERENTS POBLES.

Caçadors de mirades. Mostra de 172 retrats de gran format, de persones que van habitar la zona fa més de 60 anys, en un projecte de
recuperació de la memòria col·lectiva. Fins al 31 de desembre.

L’últim dia de les festes de Sant
Pere, Alfarràs celebra una matinal
de country, alhora que obren les
firetes. Al migdia, animació infantil
amb Gil & Ratataplam, i a la tarda,
ball amb el grup Repocker. A mitjanit la població s’acomiada de la seua festa major amb els clàssics focs
artificials.

11.00

DANSES

19.00

JUNEDA. PISTA DEL PARC ALEGRIA.

Aplec de la sardana
Juneda celebra el seu 38è Aplec de
la Sardana Memorial Ramon Vallés
i Ramona Guiu, amb la cobla Jovenívola d’Agramunt. Inclou sopar popular amb els participants.

INFANTIL

12.00

LLEIDA. SEU VELLA. 2 / 6 €

BURG. P. SOBIRÀ. SOLANA COMA DE BURG.

‘Roc, un picapedrer...’
Roc, un picapedrer eixerit és un espectacle per a famílies amb fills
entre els 3 i 10 anys. D’una forma
amena, un personatge anomenat
Roc mostra des del seu ofici de picapedrer la construcció i la història
de la catedral. Amb ell coneixerem
detalls del temple. Cal inscriure’s
prèviament. Tel. 973 230 653.

El segon dia del festival MuDa comença amb els tallers Fem la flor del
MuDa, que imparteix Cinta Pintanúvols, i Retrobament amb la saviesa
medicinal, amb herbes de la zona.
També es du a terme una acció artística amb l’Obrador Xisqueta. I a
les 12.30 arriba l’acte més especial,
la Gran MuDa, a l’ermita de Santa
Maria de la Serra amb Ravid Goldschmidt i altres artistes convidats.
Després del dinar popular, la tarda
presenta un maridatge de cervesa
artesana C13 amb formatges del Pallars. L’activitat de clausura compta
amb la ballarina Lali BeGood.

12.00

ESTERRI D’ÀNEU. P. SOBIRÀ. ECOMUSEU.

El transport del material hidroelèctric. Una selecció d’imatges antigues de l’arxiu Izard, que mostren com es van transportar, fa cent anys,
les peces i les grans màquines fins a les centrals hidroelèctriques del
Pallars i de Seròs. Fins al 31 de desembre.

Dansàneu per a tothom

Obra de J. Ll. Jardí a la galeria Terraferma. Lleida.

ALPICAT. DIFERENTS ESCENARIS.

Dia de la Gran MuDa

MUSEU DE L’AIGUA. LLEIDA. CAMP. DE LA CANADENCA. AV. MIQUEL BATLLORI, 52.

CASTELLS
I nformació i reser ves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
CASTELL DE MONTSONÍS (Noguera).
CASTELL DE MONTCLAR (Urgell).
CASTELL DE FLOREJACS (Segarra).
CASTELL DE LES PALLARGUES (Segarra).
CASTELL DE MUR (Pallars Jussà).
CASTELL DE VICFRED (Segarra).
CASTELL D’ARBECA (Garrigues).

ESCENES

ALFARRÀS. TOT EL MUNICIPI.

EXPOSICIONS I GALERIES

47

FESTES

10.00

Els raiers baixen per la Noguera Pallaresa.

GUIA

El festival celebra la primera jornada
a Esterri, obrint l’exposició Ésdansa
de Les Preses i Càntut de Cassà de la
Selva, de Peret Blanc de Beget (19171993). L’obertura s’acompanya de la
projecció del documental Pere Sala,
a Peret Blanc: el violinista de Beget,
d’Artur Blasco, que comentarà el
seu treball. Tanquen els alumnes de
l’escola Folk del Pirineu i un vermut
popular. El festival ressorgeix a les
20.00 hores i al centre Món Natura
Pirineus de les Planes de Son, on actuarà el ballarí i coreògraf Quim Bigas, que presenta el seu espectacle
participatiu Molar i, després, concert
del grup galaic Ialma, on destaca
l’acordionista Didier Laloy.

MÚSICA

19.00

SOLSONA. SANTUARI EL MIRACLE.

L’Escolania de Montserrat
Dins del Festival de Música Antiga
dels Pirineus, concert de l’Escolania
i Capella de Música de Montserrat,
que interpretaran el programa Joan
Cererols: hereu dels polifonistes, precursor de l’escola barroca de Montserrat. L’acte inclou una visita guiada al
santuari, a les 17.30 h.

21.30

LLEIDA. CLEA TUSHÉ. P. CERVANTES.

Spring Riot al Clea Tushé
La terrassa del Clea Tushé es transforma parcialment en un escenari,
on cada diumenge se celebra un
concert. Avui és el torn de Spring
Riot, un grup de rock alternatiu que
va guanyar el 2004 el Directe.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

CULTURA

Al juliol ja pot
tancar la platja

AL CARRER. Alguns
dels espectacles
de Dansàneu són
al carrer, com
aquest de la Laura
Grimau de l’any
passat titulat
‘Avore’.

Música, dansa, foc i teatre a les
Valls d’Àneu
Per LORENA METAUTE

A

quest mes de juliol
no hi ha dilema davant l’eterna pregunta de “platja o
muntanya?”. El setè
mes és de les Valls
d’Àneu. Festivals com el Dansàneu
i l’Esbaiola’t, amb les edicions número 27 i 11, respectivament, són
l’exemple de la força que exerceix la
cultura per aconseguir la desestacionalització del turisme. Aquest cap
de setmana, les falles de València
d’Àneu han donat el tret de sortida
al Dansàneu, el festival de cultures del Pirineu que combina dansa,
música i patrimoni convidant a
gaudir-ne en família. Nou dies d’actuacions al carrer i en esglésies, patrimoni de les Valls, com ara les de
Sant Vicenç d’Esterri d’Àneu, Santa
Maria d’Àneu o Sant Just i Sant Pere
de Son. L’any passat, el festival va
vendre el 80 per cent de les entrades anticipades i és que els espectacles nacionals i internacionals s’ho
valen. Enguany destaquen Mal Pelo,
els ballarins i coreògrafs Quim Bigas i Raquel Gualtero, la companyia
mallorquina UNAiUNA i la producció pròpia Galeuscat. El festival, en
què també hi ha lloc per a la gastronomia, una altra expressió de la cultura local, compta amb una sèrie de
tallers formatius com el de dimarts
sobre música pirinenca des de la
18

LECTURA

NUÀ. A l’esquerra,
imatge de Nuà,
una estrena
d’aquesta edició,
encàrrec de
Dansàneu.
EDICIÓ ANTERIOR.
Actuació de
Marboleny i Kepa i
Sorginak, a baix.

MAL PELO.
Components de
Mal Pelo assagen
l’espectacle
‘Invencions’
del divendres
a Escalarre.

MES INFORMACIÓ
Dansàneu
www.dansaneu.cat
Tota la programació del
Festival de Cultures del
Pirineu i altres activitats,
al web del festival
Dansàneu.

Esbaiola’t
www.festivalesbaiolat.cat
A la pàgina web del
Festival de Teatre de les
Valls d’Àneu trobaran la
programació i informació
sobre la venda d’entrades

percussió i el cant a càrrec d’Arnau
Obiols. En els seus 27 anys, Dansàneu ha aconseguit que es revaloritzi la cultura de les Valls d’Àneu i
enguany la tradicional setmana de
dansa a les escoles impulsada des
de l’organització s’ha sumat al programa de la Generalitat Danses Vives. El festival finalitza diumenge i
s’ha fet coincidir amb les falles del 7
de juliol d’Alós d’Isil. D’altra banda,
l’Esbaiola’t, el festival de teatre de
les Valls d’Àneu, comença el 19 de
juliol. Esterri d’Àneu es converteix
en el poble dels somnis i la creació
amb espectacles de carrer i taquilla així com tallers creatius com el
de construir un capgròs. La companyia lleidatana La Baldufa ja fa onze
anys que omple aquestes valls de famílies que, atretes per espectacles
de qualitat, descobreixen el patrimoni cultural, gastronòmic i natural d’Àneu. Així que, ja pot tancar la
platja que el juliol és cultura i foc, és
Valls d’Àneu.
LECTURA
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CULTURA/ESPECTACLES

ART ACTIVITATS
SEGRE

ELSA GARCÍA

Festa inaugural ahir a la nit a Mas Blach i Jové, amb la consellera d’Agricultura i els impulsors de la Vinya dels Artistes. Dreta, Carlos Pazos (amb barret), al costat de l’obra.

La Vinya dels Artistes estrena una nova obra
Més de 450 persones assisteixen a la inauguració de l’escultura ‘No et prometo res’, de Carlos Pazos, al celler
Mas Blanch i Jové de la Pobla de Cérvoles || Una festa amb sopar i música entre vinyes i sota les estrelles
❘ LA POBLA DE CÉRVOLES ❘ Més de 450
persones van assistir ahir a la
inauguració de la nova obra
d’art a la Vinya dels Artistes,
el singular projecte d’exposició
a l’aire lliure entre les vinyes
del celler Mas Blanch i Jové de
la Pobla de Cérvoles. L’artista
barceloní Carlos Pazos (1949)
va presentar l’escultura titulada

No et prometo res en un acte
que no va voler perdre’s la nova
consellera d’Agricultura, Teresa
Jordà, i en el qual també es va
deixar veure l’artista Frederic
Amat, un dels nou creadors que
ja han deixat la seua empremta
en aquest espai des que va arrancar aquest projecte artístic
el 2009 amb La Porta al Camp

de Josep Guinovart. Des d’aleshores, la Vinya dels Artistes ja
ha reunit també espectaculars
peces de Carles Santos, Evru,
Susana Solano, Gregorio Iglesias, Joan Brossa, Assumpció Mateu i Esteve Casanoves. Pazos,
amb gairebé cinquanta anys de
trajectòria expositiva, ha mostrat les seues obres a les millors

galeries i museus del món com el
MACBA de Barcelona, el Centre Reina Sofia de Madrid, el
Centre Georges Pompidou de
París, la galeria Camille von
Scholz de Brussel·les o la Joan
Prats Gallery de Nova York, entre altres.
Per a la Vinya dels Artistes,
Pazos ha ideat “un far i un mi-

rador, un espai des del qual contemplar la Pobla de Cérvoles i
que, alhora, es pot veure des
del poble, una cosa per mirar i
ser mirada”. La festa inaugural
de l’escultura va culminar amb
un sopar entre les vinyes i sota
les estrelles amb música al ritme de Manuel Malou i Lisboa
Kentral Cafè.

FESTIVAL INAUGURACIÓ
JOAN BLANCO

El Dansàneu
arranca amb
música popular
catalana

PRÒXIMES CITES

Exposició a l’Ecomuseu
❚ Avui diumenge, 12.00: L’Escomuseu d’Àneu, a Esterri d’Àneu,
inaugurarà una exposició sobre Peret Blanc de Beget (19171993), considerat un dels últims
músics tradicionals del país,
amb un vermut popular i ball
participatiu.

Amb el grup Tàntals
a València d’Àneu

Ialma i Quim Bigas
❘ VALÈNCIA D’ÀNEU ❘ La música inspirada en el cançoner popular
català a càrrec del conjunt Tàntals va inaugurar ahir a València
d’Àneu la 27 edició del Festival
de Cultures del Pirineu Dansàneu, que es desenvoluparà fins
al proper 8 de juliol en diverses
localitats de les Valls d’Àneu.
La música i el ball folk de
Tàntals, grup liderat per Roser
Gabriel, nascuda a Ribera de
Cardós, va animar la primera
cita del Dansàneu 2018, en una
vetllada festival que tenia previst coincidir amb el tradicional
descens de falles de València
d’Àneu.
Mal Pelo, els ballarins i coreò-

❚ Avui, 20.00: Música i dansa a les Planes de Son, amb el
conjunt Ialma i el ballarí Quim
Bigas.

Sopar i espectacle
❚ Dilluns, 21.00: Al Cafè Bistró è
Bo d’Espot, maridatge de gastronomia amb productes km 0,
música i dansa amb Inxa Impro
Quintet i Quim Bigas.
Concert del conjunt Tàntals, liderat per la pallaresa Roser Gabriel, ahir a València d’Àneu.

grafs Quim Bigas i Raquel Gualtero, la companyia mallorquina
Unai UNA o la producció pròpia Galeuscat seran alguns dels
noms propis de l’edició d’aquest
any del certamen, en la qual els

espectacles principals del programa s’estrenaran el cap de
setmana vinent.
La programació del Dansàneu seguirà avui a les 12.00 hores amb la inauguració d’una

exposició a l’Ecomuseu, a Esterri d’Àneu, sobre un dels últims
músics tradicionals del país,
Pere Sala i Solé (1917-1993),
conegut popularment com Peret
Blanc de Beget.

Dansa i Tastàneu
❚ Dimarts, 20.00: A l’església de
Sant Pere de Sorpe, estrena de
la peça de dansa Nuà.
❚ 21.00: Gastronomia del Sobirà
i música a Sorpe amb Duetu.

SUPLEMENT DOMINICAL DE SEGRE. President: Robert Serentill Utgés. Director executiu:
Juan Cal. Director: Santiago Costa. Coordinadora: Anna Sàez Mateu. Redacció: Lorena Metaute
i Jaume Barrull Castellví. Disseny: Anna Barcala Sirvent. Dipòsit Legal: L-1641-1991
www.segre.com/lectura

lectura@segre.com

@SegreLectura

Paisatges plens de vida
Jaume Elies, de Llimiana, es dedica a fer fotografies de natura des de fa 35 anys. Es necessita una paciència
infinita per ‘caçar’ un animal salvatge, molta tècnica, i una gran sensibilitat. Elies ens obre una finestra a la
natura i ens permet endinsar-nos en els seus racons més recòndits per descobrir paisatges plens de vida en els
quals viuen animals fascinants. La majoria de les fotografies les ha aconseguit sense anar-se’n molt lluny de
casa seua, tot i que també fa viatges amb la càmera al coll. Aquest turisme natural té molts seguidors a Europa
i als Estats Units i aquí tot just es comença a explotar.
N. 1.049 / 1 DE JULIOL DEL 2018
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4. Espectacles naturals
REPORTATGE. Les fotos ‘salvatges’ de Jaume Elies, de Llimiana.

14. Entrevista 18. Àneu
JOAN VIÑAS. Com viu un metge
cristià la malaltia? Ho respon el
cirurgià i exrector de la UdL.

CULTURA. Dansàneu, Esbaiola’t,
falles... el juliol es viu amb molta
intensitat a les Valls d’À neu.

22
20. CIÈNCIA
21. ESPIA AL PATI
22. EL PERFIL
24. ENLLÀ
26. GASTROTECA
27. SOMMELIER
28. VIATJAR
30. MODA
32. NOTES AL MARGE
33. LLIBRES
35. LA TRIA
36. 2.0
37. N’APPS I COLS
39. REFUGIS DELS PIRINEUS

30
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https://www.lavanguardia.com/vida/20180701/45559161924/el-dansaneu-arrencarala-setmana-amb-un-maridatge-de-musica-i-dansa-a-espot-i-lestrena-de-la-producciopropia-nua.html

01/07/2018

http://www.lamanyana.cat/detall-noticies/article/el-dansaneu-arrencara-la-setmanaamb-un-maridatge-de-musica-i-dansa-a-espot-i-lestrena-de-la-produc/

01/07/2018

https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/20180701/noemi-busquets-el-dialectoy-la-danza-me-integraron-en-el-pallars-6918580

01/07/2018

http://www.directe.cat/acn/acn/802004/el-dansaneu-arrencara-la-setmana-amb-unmaridatge-de-musica-i-dansa-a-espot-i-l-estrena-de

01/07/2018

http://www.acn.cat/text/item/el-dansaneu-arrencara-la-setmana-amb-un-maridatgede-musica-i-dansa-a-espot-i-l-estrena-de-la-produccio-propia-nua

30/06/2018

https://www.7accents.cat/noticia/13276/de-festival-en-festival-i-canto-i-ballo-perquealgu-toca
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FESTES

MUSEUS
LLEIDA
TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.
MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL.
Sant Crist, 1. 973 283 075.
DIPÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA. Múrcia,
10. 973 211 992.
MUSEU DE L’AIGUA. Av. Miquel Batllori,
s/n. 973 211 992.
MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
MUSEU D’ART JAUME MORERA. Major,
31. 973 700 419.
MUSEU D’ART MORERA. Exposicions
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL. Pl. Paeria,
I. 973 700 394.
CENTRE D’ART LA PANERA. Pl. de la Panera,
2. 973 262 185 / 973 700 399.
CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de
Gardeny, s/n. 973 700 319.

COMARQUES
AGRAMUNT. Fundació Espai Guinovart.
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904.
AGRAMUNT. Casa Museu de Poesia Visual
Lo Pardal. Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718
/ 973 391 089.
ALMACELLES. Museu d’Arquitectura i
Urbanisme Josep Mas Dordal. Pitàgores,
2. 973 742 001.
ARTESA DE LLEIDA. Museu Local
Arqueològic. Castell, 3, 973 167 162.
ARTESA DE SEGRE. Museu del Montsec.
Carnisseries, 5. 973 400 013.
BALAGUER. Museu de la Noguera. Pl.
Comtes d’Urgell, 5. 973 445 194.
BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.
LES BORGES BLANQUES. Parc Temàtic de
l’Oli. n-240 km 71. 973 140 018.
CASTELLDANS. Museu de l’Oli i del Món
Rural. Empit, 9. 973 120 002.
LA CENTRAL DE CAPDELLA. Museu
Hidroelèctric de Capdella. Carrer Únic
s/n. 973 663 001.
CERVERA. Museu Comarcal de Cervera.
Major, 115. 973 533 917.
COLL DE NARGÓ. Museu dels Raiers. Carrer
del roser s/n. 973 383048/636 417678
COLL DE NARGÓ. Museu dels Dinosaures
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 973
383048/636 417678
ESTERRI D’ÀNEU. Ecomuseu de les Valls
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436.
GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel
Esteve, s/n. 973 662 040.
GÓSOL. Museu Picasso. Pl. Major, 1. 973
370 035.
GUISSONA. Museu Eduard Camps. Pl.
Vell-Plà, 1. 973 551 414.
ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museu,
7. 973 665 062.
LINYOLA. Museu Pedrós. Salmerón, 11.
973 575 084.
LLESSUI. Ecomuseu Els Pastors de la Vall
d’Àssua. Escoles de Llessui s/n. 973 621 798.
MOLLERUSSA. Espai Cultural dels Canals
d’Urgell. Av. Jaume I, bajos. 973 603 997.
MOLLERUSSA. Museu dels Vestits de Paper.
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
EL PONT DE CLAVEROL. Museu dels Raiers.
Únic, s/n. 973 681 493.
PONTS. Museu Francesc Boncompte. Av.
Catalunya, 11. 973 460 085.
PUJALT. Museu de les Papallones de
Catalunya. 973 620 743.
SALÀS DE PALLARS. CIAC. Botigues-museu.
De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973 676 003.
LA SEU D’URGELL. Museu Diocesà d’Urgell.
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl.
Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. Museu Comarcal de l’Urgell.
Major, 11. 973 312 960.
EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.
TREMP. Museu Comarcal de Ciències
Naturals. Passeig del Vall, 13. 973 653 470.
TUIXÉN. Museu de les Trementinaires. Pl.
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera Val d’Aran. Major,
26. 973 641 815.

AVUI RECOMANEM

Vilanova de Bellpuig
repeteix el No
Surrender Festival

07.00

VILANOVA DE
BELLPUIG. CAMP
DE FUTBOL. 15 €

Durant el matí, els músics inscrits poden assajar; al migdia actuarà Fustegueres i a la tarda tornen els assajos
fins a les 19.00 h, quan es realitzarà el
multitudinari enregistrament de Badlands de Bruce Springsteen, al qual es
ret homenatge al No Surrender Festival.
Després seguirà la música amb Bruce
Cat, Suspicious Band, George Mileson i
Tremendos. L’organització pretén superar els 4.000 assistents de l’any passat i
enguany permet la intervenció d’instruments de vent.

LA POBLA DE SEGUR. PL. DE L’ARBRE.

Espardenyada i diversió
La Festa dels Raiers comença avui
amb la sortida dels caminants de
l’Espardenyada, que aquest any afegeix una versió per als més petits i
compta amb la modalitat competitiva. A les 10.00 i a la presa de Llània,
demostració de muntatge d’un rai i
a les 11.00 obre l’Espai Raier, on hi
haurà visites guiades i s’inaugura
l’exposició fotogràfica Els raiers de
Nargó. Al migdia, vermut, la Biga
Boja i el concurs Pas al Raier. A les
19.00 hores, conferència La cançó
del raier: el Verdaguer més genuí i
concert d’Aires del Montseny. Després, sopar popular en el qual s’entregarà la Ganxa d’Or.

10.00

TÀRREGA. CURS DEL RIU ONDARA.

‘Flèndit’, la gimcana estival

ESPAI GUINOVART. AGRAMUNT. PL. DEL MERCAT S/N.

No serà veritat. Col·lectiva. Processos creatius. Fins al 9 setembre.
FUNDACIÓ SORIGUÉ. LLEIDA. ALCALDE PUJOL, 2 BIS.

Óscar Muñoz: des/materializaciones. Explora la fixació de la imatge
en un suport, la fugacitat del temps i la memòria. Fins al desembre.
LA VALL FOSCA. PALLARS JUSSÀ. FAÇANES DE DIFERENTS POBLES.

El festival MuDa (Música i Dansa) se
celebra avui i demà i està organitzat
per l’associació cultural Gençana,
de la Coma de Burg. Avui comencen
amb el concert de Gemma Abrié,
que seguirà Sílvia Tomàs Trio, Pribiz i Marinah, d’Ojos de Brujo. Ja de
matinada, tanca el programa Dirty
Brown Collective.

19.00

OS DE BALAGUER. MONEST. LES AVELLANES.

‘Anòxia’
Última cita del cicle de concerts,
amb Anòxia, del cantautor Jordi
Montáñez i el guitarrista Pau Romero, al claustre romànic.

JUNEDA. ESGLÉSIA PARROQUIAL.

Juneda Canta
Concert de presentació del cor
Juneda Canta, una formació mixta
amb cantants de diverses edats.

LLEIDA. MUSEU DEL CLIMA. P. DE GARDENY.

Cultura i acampada jove

20.00

MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL. SOLSONA.

COMA DE BURG. PALLARS SOBIRÀ.

Obre el festival MuDa

22.00

CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

Breu història d’una vida exemplar: Rafel Lasala i Locela (17161792). Commemora el tricentenari del naixement del bisbe i els 425
anys del bisbat de Solsona. Fins al 15 d’agost.

18.00

11.00

Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats a La Maison Rose. Mostra una
col·lecció de 65 obres d’un dels artistes més destacats del modernisme
català, d’entre els segles XIX i XX. Fins al 22 de juliol.

FUNDACIÓ VALLPALOU. LLEIDA. ROGER DE LLÚRIA, 2.

D’això, no me’n sé estar. Exposició de Vall Palou, comissariada per
Glòria Bosch i textos del poeta Jaume Pont. Fins al 2 de juliol.

MÚSICA

21.00

Cervià acull l’11 Mostra Cultural de
les Garrigues i Acampada Jove, amb
un programa que començarà a les
17.00 amb un concert coral, seguit
de l’acampada al camp de futbol.
Després, cercavila, exposicions, sardanes, batukada i sopar. En acabat
comença el correfocs, que donarà
pas a un concert.

EXPOSICIONS I GALERIES
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Taüll i Santa Maria de Taüll. De mig
dia i apta per a totes les edats.

Torna Flèndit, la gimcana de colles
targarines, organitzada per l’associació Agrat. En la vuitena edició, comença amb la cursa d’andròmines
al matí i després del dinar popular
arriben les proves de resistència. A
la nit, sopar popular seguit de música i diversió.

CERVIÀ DE LES GARRIGUES.

Vista de la festa musical de l’any passat.

VALL DE BOÍ. BARRUERA.

Falles a Barruera
Entre l’animada tarda de festa major, els fallaires surten cap a la muntanya, on després d’encendre el
Faro i les corresponents cerimònies
iniciaran la baixada de falles cap al
centre del poble, travessant el riu. A
les 22.30 baixen les falles infantils, i
a les 23.00 els grans. Després, ball
amb el grup de versions The Cool.

‘Gotes d’Aire
Inauguració del II EntreArpes, amb
l’espectacle d’arpa i dansa Gotes
d’aire de la companyia H2B. Hi participen Berta Puigdemasa i Béné
Carrat. Taquilla inversa (aportació
voluntària a la sortida).

22.00

VERGÓS. TÚNEL DE L’AUTOVIA.

Música sota l’autovia
La coral Ginesta organitza la desena
edició del Concert sota l’autovia, que
tindrà lloc a prop de Vergós.

Caçadors de mirades. Mostra de 172 retrats de gran format, de persones que van habitar la zona fa més de 60 anys, en un projecte de
recuperació de la memòria col·lectiva. Fins al 31 de desembre.

20.00

MUSEU DE L’AIGUA. LLEIDA. CAMP. DE LA CANADENCA. AV. MIQUEL BATLLORI, 52.

Falles i Dansàneu

LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE. 8 €

falles a València d’Àneu, s’inaugura
el festival Dansàneu, que finalitzarà
el 8 de juliol. El grup Tàntals amb
Roser Gabriel són els encarregats
de l’obertura, amb un viatge sonor
per les músiques tradicionals del Pirineu, del Mediterrani i del món, en
els seus diferents gèneres.

Els lleidatans Hermanos Lobo presenten al Cafè el seu nou disc de
hard rock, El viaje sin regreso.

El transport del material hidroelèctric. Una selecció d’imatges antigues de l’arxiu Izard, que mostren com es van transportar, fa cent anys,
les peces i les grans màquines fins a les centrals hidroelèctriques del
Pallars i de Seròs. Fins al 31 de desembre.

VALÈNCIA D’ÀNEU. ENTRADA LLIURE.

10.00

ERILL LA VALL. C. INTERP. ROMÀNIC. 9/14 €

Romànic amb botes
Torregrossa obre a les 12.00 una mostra sobre Guinovart.

22.30

Hermanos Lobo
Coincidint amb la celebració de les

SORTIDES

CASTELLS
I nformació i reser ves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
CASTELL DE MONTSONÍS (Noguera).
CASTELL DE MONTCLAR (Urgell).
CASTELL DE FLOREJACS (Segarra).
CASTELL DE LES PALLARGUES (Segarra).
CASTELL DE MUR (Pallars Jussà).
CASTELL DE VICFRED (Segarra).
CASTELL D’ARBECA (Garrigues).

06.30

GUIA

Itinerari circular per quatre joies del
romànic: Santa Eulàlia d’Erill la Vall,
Sant Joan de Boí, Sant Climent de

22.30

LA FIGUEROSA. ENTRADA LLIURE.

Concert del grup Coses
El cicle Estiu al poble de Tàrrega
s’atura a la Figuerosa amb el concert
de Coses, un grup que va gravar tres
discos als 70 i ara torna carregat de
folk, rock i poesia.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

SÁBADO 30 DE JUNIO DE 2018 |

Quim Bigas, Tàntals i
els gallecs Ialma obren
el 27è Festival Dansàneu
Exposicions, maridatges i masterclass
completen la intensa programació
Aquesta nova edició el
estival de ultures del
irineu que t la dansa la
m sica i el patrimoni com a
eixos s inaugura avui
hores a al ncia d neu
coincidint amb la seva nit
de alles i a ronta un primer
cap de setmana arcit de
propostes
Lleida
REDACCIÓ
Serà amb la música i el ball folk
del conjunt Tàntals liderat per Roser Gabriel, de la Ribera de Cardós, que presentarà nous temes
inspirats en els cançoners populars, en un concert al pati de les
escoles de València d’Àneu.
Demà (12.00 hores), a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, a Esterri d’Àneu, s’inaugurarà l’exposició Peret Blanc de Beget (1917
– 1993). La mostra s’acompanya
de la projecció del documental
original d’Artur Blasco Pere Sala, en Peret Blanc: el violinista de
Beget. A la tarda (20.00 hores) hi
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L’editorial Columna
publicarà en català
‘Les ànimes de Brandon’
L’editorial Columna publicarà
en català el 4 de juliol Les ànimes de Brandon, l’obra de César
randon, guanyador de l’ ltima
edició del concurs televisiu Got
Talent, que en castellà ja porta
venuts més de 120.000 exemplars. El llibre és un recopilatori d’històries curtes, contes i
poemes de tot tipus, que tant
tracten sobre l’amor, la solitud,
l’oblit i el dolor com de l’alegria,
la felicitat, la vida i la mort.
César Brandon Ndjocu Da-

vies va néixer a Malabo (Guinea
Equatorial) el 1993, és educador
social per la Universitat de Granada i diu que la seva segona casa és Ceuta, on va residir durant
quatre anys, encara que actualment ho fa a Ciudad Real.
Al mes d’abril s’imposà als
altres finalistes del concurs Got
Talent, en poc més de tres minuts, gràcies a les tres vegades
que va pujar a l’escenari per recitar tres poemes, un d’ells dedicat a la seva mare.

E
arcel l orrell / opinio@lamanyana.cat

error descerebrat

FOTO: Dansàneu / El grup de ol

haurà una doble proposta d’alçada; per una banda, l’actuació del
ballarí i coreògraf Quim Bigas,
que presentarà el seu treball participatiu Molar, i de l’altra, la del
conjunt galaico/belga Ialma, un
dels grups més reconeguts de
world music a nivell internacional i que compta en les seves files
amb l’acordionista Didier Laloy.
El mateix Didier Laloy farà el

ntals inaugura el estival

dilluns 2 de juliol (11.00 hores)
una classe magistral d’acordió a
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu.
També el dilluns (21.00) se celebrarà un maridatge al Cafè Bistro
è Bo que inclourà una nova actuació de Quim Bigas i el concert del
conjunt Inxa Impro Quintet, liderat pel graller Manu Sabaté, que
presentarà el seu nou disc Out of
trad.

L’Escolania de Montserrat inicia el FeMAP

El vuitè Festival de Música Antiga dels Pirineus, que s’allargarà fins al proper 26 d’agost i que té
previstes 52 actuacions en diferents localitats dels Pirineus, va inaugurar-se ahir amb el concert ‘Joan
Cererols: hereu dels polifonistes, precursor de l’escola barroca de Montserrat’, a càrrec de l’Escolania de
Montserrat i Capella de Música de Montserrat i la direcció de Llorenç Castelló.

L

a història. En una petita pobla- què veiem. Del minut zero al 126
ció USA, avui. A la mort de la del film, la normalitat brilla per
matriarca, els Graham comen- l’absència. Aster i el seu composicen a patir estranyes visions, so- tor Colin Stetson s’entesten en ferbretot Annie, la mare, i Charlie, ne- nos intuir amenaces fantasmals, a
na de 13 anys, que derivaran en saltar de qualsevol racó de la casecrets de família.
seta de nines infantils que l’AnLes formes. ‘En el futur, tothom nie-Toni Collette construeix amb
serà director de cinema. Algú pertorbadora minuciositat d’enhaurà de viure, però, una vida de tomòloga. Per la seva part, l’esveritat per a que tinguem temes pavilat director de la cosa, alterper a fer films’, aquesta profecia na moments d’hiperactivitat amb
del cineasta Cad’altres de tòpica
immobilitat. Cal
meron Crowe,
suposar que tamestà feta a mida
ereditar
per al novell dipoc no ho devia
tenir massa clar
rector Ari Aster,
Director: Ari
de per on atacar
que debuta amb
Aster.
Intèrprets:
la pacient sensibiHereditary (HeToni Collette,
litat masoquista
reditari), film de
Gabriel Byrne,
del espectadors
terror tot a cent.
Alex Wolff,
Sota l’etiqueta de
que pretenen,
Milly
Saphiro,
terror, secció psimalgrat tot, treuAustin R. Grant,
cològic, Aster hi
re l’entrellat d’un
encabeix un birelat tan descereLorenzo Silva,
garrat mostrabrat com els posEli Horsner.
ri d’idees: paraptrats acòlits de
EUA, 2018. 126’.
sicologia, soml’Anti-Crist, conJCA Alpicat.
nambulisme,
demnats a les golnissaga familiar,
fes dels Graham.
Ah! i del possible
neguits ‘teen’, fatalisme tràgic, mèdiums, necrofí- terror, al sopor cert.
lia, decapitacions ‘gore’, satanisme El fons. De porc i de senyor se’n ve
i sectes demoníaques. Un ‘bloody de mena.
Mary’ mesclat, no agitat, que di- La imatge. L’al·lucinada mare inria James Bond. Per tant, ‘Here- crustada al sostre del saló, tot esditary’ pot enlluernar si hom està piant, pèrfida, el seu desconcerdisposat a deixar-s’ho fer i, sobre- tat fill.
tot, segueix les conductistes notes La frase. ‘Nuestro sacrificio sede premsa ‘made in Hollywood’. rá recompensado’, apunta la maAri Aster oblida que el ‘fantàstic’ triarca des de la tomba. Toquem
(i el terror sempre ho ha estat) és fusta quan ens parlen de sacrificis.
el territori quotidià, normal, fins La recomanació. Incondicionals
que allò imprevist, extraordina- del terror amb resistència i recori, el capgira i ens fa dubtar del rregut.

30/06/2018

https://www.descobrir.cat/ca/agenda/27e-dansaneu-167919.php
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http://xarxanet.org/cultural/noticies/imperdibles-culturals-al-juliol-2018

SEGRE
Divendres, 29 de juny del 2018

GUIA

47

Sabor.
a 27 edició del
Dansàneu Festival de Cultures
del Pirineu arrancarà demà dissabte, a
la 20.00 h al pati de
les escoles de ValènLes Valls d’Àneu
cia d’Àneu, amb la
música i el ball folk
FESTIVAL
del conjunt Tàntals
Inauguració: València d’Àneu.
(a la foto), liderat
Dissabte, 30 de juny. Grup:
per Roser Gabriel,
Tàntals. 20.00 h.
de Ribera de Cardós, intèrpret inquieta que ha estudiat
a Catalunya i Finlàndia i que
presenta nous temes inspirats
en els cançoners populars. Una
mirada fresca i transversal de la
música tradicional en la primera
de les propostes programades
aquest cap de setmana d’un festival que es desenvoluparà fins
al diumenge 8 de juliol.
Demà, a partir de les 20.00
hores al centre Món Natura
Pirineus de les Planes de Son,
actuació del ballarí i coreògraf
Quim Bigas, amb el seu muntatge participatiu Molar, i del conjunt galaicobelga Ialma, amb el
reconegut acordionista Didier
Laloy. I dilluns, el festival acollirà la seua particular aposta
pel maridatge de gastronomia
de proximitat i patrimoni (TasDansàneu. Arranca demà a València d’Àneu
tàneu ) amb un sopar de tapes a
una nova edició del Festival de Cultures del
Espot (Cafè Bistro e Bo), amenitzat per Inxa Impro Quintet i
Pirineus, amb música, ball folk i productes
la dansa de Quim Bigas (21.00
gastronòmics de proximitat
hores, 25 €).

Dansa amb
molt gust

Dansàneu
Fins al 8 de
juliol

L

MERCÈ BRESCÓ

La síndria, reina
també del gaspatxo
Ingredients: Tomata, síndria, pebrot, all, ceba (optativa), oli,
vinagre i sal.

Talleu les tomates a trossos petits, igual
com el pebrot i la ceba. Tot això ho poseu
en un recipient per batre’l. Posteriorment podeu filtrar-ho per si no hi voleu trobar la pell
de tomata.
Poseu a la batedora trossos de síndria juntament amb l’oli, el vinagre i la sal.
Ajunteu els dos líquids i els deixeu un parell d’hores a la nevera. Abans de servir
el gaspatxo en vasos, els podeu adornar amb
boles de síndria.

1

2
3

29/06/2018

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1421289-dansa-i-musica-a-lesvalls-d-aneu.html
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Una vintena d’actes per a tothom

Tretzena edició del Poesia i +

El Pirineu s’omple de música antiga

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp)
La festa de Sant Pere de l’Hospitalet de l’Infant
inclou els tradicionals sopar a la fresca, la revetlla, la
processó, la trobada de bestiari i la cercavila de foc.

A diferents municipis del Maresme
Dolors Miquel, Albert Roig, Blancallum Vidal, Miquel
Barceló, Pascal Comelade, Maria Coma, Enric Montefusco, Ferran Palau i El Petit de Cal Eril, al Poesia i +.

La Seu d’Urgell (Alt Urgell)
El Festival de Música Antiga dels Pirineus programa
uns 40 concerts. L’Escolania i la Capella de Música
de Montserrat obren avui el festival a la Seu.

Dansa i música a
les valls d’Àneu

L’ofici de
raier
La Pobla de Segur (Pallars Jussà)
XL Diada dels Raiers.
Baixada nocturna, avui
al Pont de Claverol

aEl Dansàneu incorpora en la vint-i-setena edició dos

nous espais al festival, a Sorpe i Escaló

Per commemorar el 40
aniversari dels Raiers de la
Noguera Pallaresa, avui
tornaran a baixar de nit
amb l’espectacle Cartes
d’un raier i demà es farà
un mural dels raiers al poliesportiu. Diumenge al
matí es farà l’acte central
de la festa amb la baixada
de raiers des de la presa de
Llania fins al Pont de Claverol. Les embarcacions
sortiran a les 11.30 h de la
presa i durant tot el matí el
Bus Rai portarà els visitants als llocs des d’on es
veu millor la baixada.

M.J.R.

ESTERRI D’ÀNEU

La 27a edició del Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, inundarà
les valls d’Àneu de dansa i
música de qualitat des de
demà dissabte i fins al 8 de
juliol. Els municipis d’Esterri d’Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d’Àneu
seran els escenaris d’una
proposta artística de marcat to contemporani que
busca realçar tant el patrimoni artístic com l’arquitectònic i natural de la zona. És per aquesta raó que
el Dansàneu incorpora en
aquesta edició dos nous
espais, els safareigs de
Sorpe, on tindrà lloc la segona edició del Tastàneu, i
l’església de Sant Pere del
Burgal, a Escaló.
El festival està enfocat

‘L’esperança de vida d’una llebre’, de la companyia Mal Pelo.

com una continuació de la
celebració de les falles pirinenques. De fet, la baixada
de València d’Àneu donarà el tret de sortida demà
amb l’actuació de Roser
Gabriel, i la d’Alós servirà
de cloenda, el 7 de juliol.
Com a plats forts destaquen la companyia de dansa liderada per María Muñoz i Pep Ramis, Mal Pelo;

els ballarins i coreògrafs
Quim Bigas i Raquel Gualtero, amb Nuà; la companyia mallorquina UnaiUna amb la seva proposta
Galejar, i la producció pròpia Galeuscat, que uneix
les veus femenines del
conjunt Ialma amb l’acordionista Iñaki Plaza i els
catalans Manu Sabaté i
Ciscu Cardona.

El concurs de focs de
Tarragona inclou debats
M.J.R.

TARRAGONA

El 28è Concurs Internacional de Focs Artificials
Ciutat de Tarragona tindrà lloc enguany del 4 al 7
de juliol. D’entre las tretze
propostes presentades,
s’han seleccionat la Pirotècnia Tomàs de Castelló,
la Pirotècnia Xaraiva

d’Ourense, la Poleggi d’Itàlia i la Pirotècnia del Mediterrani de València, les
quals actuaran en aquest
ordre. El guanyador rebrà
el premi acreditatiu Venus
Ciutat de Tarragona i s’encarregarà del castell de
focs de les Festes de Santa
Tecla.
Com a novetat, enguany
es farà una taula rodona en

què s’abordaran les experiències organitzatives de
festivals i concursos pirotècnics i la segona jornada
formativa Vora els Focs de
Tarragona. D’una altra
banda, l’Associació de Restaurants de la Part Alta de
la ciutat organitza una nova edició de Sopars sota els
focs durant les quatre nits,
al passeig de les Palmeres.

L’AGENDA DE LA SETMANA
SANT JOAN
Barruera (Alta Ribagorça) ......................................................................Dia 30. Baixada de falles. Tel. 973 69 04 02 / 973 69 40 00. www.turismealtaribagorca.cat

FESTES MAJORS I ALTRES FESTES
Deltebre (Baix Ebre)..................................................................................................................Dies 30/06 i 1/07. Festa dels Menuts. www.deltebre.cat
L’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) ...............................................................Dies 28/06-1/07. Festes de Sant Pere. www.vandellos-hospitalet.org/turisme
El Masnou (Maresme).........................................................................................................................Dies 27/06-1/07. Festa major. www.elmasnou.cat
La Pobla de Segur (Pallars Jussà)...........................................................................Dies 29/06-1/07. Diada dels raiers. Tel. 973 68 02 57. www.elsraiers.cat
Prats de Lluçanès (Osona).............................................................................. Dies 15/06-7/07. Festa de Sant Joan i els Elois. www.pratsdellucanes.cat
Premià de Dalt (Maresme).......................................................................................................................Dies 27-30. Festa major. www.premiadedalt.cat
Reus (Baix Camp) ........................................................................................................................... Dies 24-29. Festa major de Sant Pere. www.reus.cat
Terrassa (Vallès Occidental) ...................................................................................................................Dies 29/06-4/07. Festa major. www.terrassa.org

FESTIVALS DE MÚSICA
Alella (Maresme)................................................................................................... Dies 16/06, 1, 5, 7, 8 i 21/07. Festival d’Estiu Alella. www.alella.cat
Bigues i Riells (Vallès Oriental) .................................Dies 4, 6, 20/05, 3, 17/06 i 1/07. III Festival Internacional de Música Clàssica. www.biguesiriells.cat
Calaf (Anoia).........................................................................................................Dies 29/06-1/07. desFOLCa’t, Festival de Música. www.desfolcat.cat
Caldes d’Estrac (Maresme) ....................................................................................................... Dies 6, 7 i 13-15. Festival Poesia i +. www.caldetes.cat
Miravet (Ribera d’Ebre)...............................................................................................................................................Dia 30. Mirarock. www.miravet.cat
Pradell de la Teixeta (Priorat) .................................................................................... Dies 29/06-1/07. Festival En Veu Alta. www.pradelldelateixeta.cat
Berga (Berguedà)............................................................................................... Dies 6 i 14. 8è Festival de Música Antiga dels Pirineus. www.femap.cat
La Seu d’Urgell (Alt Urgell)................................................................. Dies 29/06 i 24/08. 8è Festival de Música Antiga dels Pirineus. www.femap.cat/
Tremp (Pallars Jussà)...................................................................................................Dia 5. 8è Festival de Música Antiga dels Pirineus. www.femap.cat

FIRES I MOSTRES
Campredó-Tortosa (Baix Ebre) ....................................................Dies 29/06-1/07. 10a Fira de Luthiers, Mestràlia. Tel. 977 58 58 33. www.fira.campredo.net

DIVERSOS
Calella (Maresme)..................................................................................................................... Dies 22/06-1/07. Calella Film Festival. www.calella.cat
Cardona (Bages) .....................................................................................................................................Dia 1. 3r Triatló del Cardener. www.cardona.cat
Tarragona (Tarragonès).............................................................Dies 4-7. Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona. www.tarragona.cat

29/06/2018

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9611/arrenca/aquest/dissabte/dans
aneu/amb/nous/escenaris
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MÚSICA

pàg. 08-19

1. Ítaca, Cultura i Acció
2. Jornades Musicals a l’Ermita
3. Festival Jardins de Pedralbes
4. Estereofònics
5. Nits de Jazz al Terrat
de la Pedrera
6. Festival d’Estiu Alella 2018
7. Festivals de Calonge
8. Grec
9. Vida
10. Clownia
11. Concerts d’Estiu
12. FeMAP
13. No Surrender
14. Be Prog! My Friend
15. Desfolca’t
16. R(oles)
17. Nits de Clàssica
18. Els Vespres de la UB
19. 100% Jazz
20. RockFest Barcelona
21. Castell de Peralada
22. Poesia i +
23. Vespres Musicals
24. Festival de Sant Fruitós
de Bages
25. Nits d’Estiu
26. Nowa Reggae
27. Vijazz Penedès
28. Pont a les Arts Sonores
29. Musicab
30. Sons del Món
31. Canet Rock
32. Schubertíada
33. Cruïlla
34. Sons Solers
35. Barna’n’Roll
36. Portalblau
37. Festival de Cap Roig
38. Festival de la Porta Ferrada
39. Festival Pau Casals
40. Barcelona Beach Festival
41. Cantilafont
42. Anòlia
43. Festival d’Estiu de Tarragona
44. Acampada Jove
45. Altacústic
46. Jazz Festival l’Estartit
47. Bachcelona
48. Sons del Camí
49. Share Festival
50. Salt Mortal
51. Maldaltura
52. Artenou

53. Jardins Terram
ar
54. Arts d’Estiu
55. Talarn Music
Experience
56. Festival de C
ambrils
57. Reggaeton B
each Festival
58. Unite with To
morrowland
59. Festival Mas
i Mas
60. DGTL Barcelo
na
61. Festival de M
úsica Antiga
de Poblet
62. Festival de To
rroella de Montg
rí
63. Festival de C
adaqués
64. Bioritme
65. Aquelarre de
Cervera
66. Festigàbal
67. Eufònic
68. Altaveu
69. MMVV
70. L’Hora del Ja
zz

ESCENES

pàg. 22-26

1. Grec
2. Emergent
3. Mercateatre
4. Dansàneu
5. FAR
6. Festival Circ Cric
7. Festival del Comte Arnau
8. Agitart
9. Per Amor a l’Hart
10. Singlot
11. Festus
12. Al Carrer
13. Castell de Peralada
14. Sant Martí de Circ
15. RiuEstiu
16. Festival Internacional de Teatre
17. Fira de Circ al Carrer
18. Deltebre Dansa
19. Ple de Riure
20. El Cacau
21. Esbaiola’t
22. Ripollesdansa
23. Ésdansa
24. FiraTàrrega
25. Fitag
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ESCENES

ESPECIA
I CICLE L FESTIVALS
S D’EST
IU

2018

DANSA, CIRC, TEATRE
I MOLT MÉS
Ja sigui a l’aire lliure, en places i carrers o en recintes fresquets, les arts escèniques
allarguen la temporada des d’ara fins al final de l’estiu. No us acabareu el ventall de
propostes: n’hi ha per a tots els gustos
PER BELÉN GINART

Grec

GREC

Barcelona
Del 17 de juny al 31 de juliol

Dansàneu

Les Valls d’Àneu
Del 30 de juny al 8 de juliol

Ponts entre Orient i
Occident

Cultura popular
compartida en xarxa

Els ponts entre Orient i Occident inspiren el tradicional festival d’estiu barceloní, que inaugura Oriol Broggi. Una
allau de propostes de teatre, dansa, circ
i criatures híbrides, imaginades per creadors internacionals com ara Jan Fabre, Akram Khan, Milo Rau, Yoann
Bourgeois i Katie Mitchell. I de grans
noms de l’escena local: Pere Arquillué,
Mario Gas, Sílvia Munt, Àlex Rigola,
Agrupación Señor Serrano, Baró d’Evel,
Nao Albet i Marcel Borràs...

Ja fa vint-i-cinc anys que el ballarí i coreògraf Joan Serra va crear l’escola d’estiu i de formació, convertida en el germen d’aquesta trobada imprescindible
de dansa i música popular que des del
2015 es denomina Dansàneu - Festival
de Cultures del Pirineu. Hi haurà espectacles de dansa (Mal Pelo, Quim Bigas,
Raquel Gualtero) i de música d’arrel a
Esterri d’Àneu, València d’Àneu, Isil, la
Guingueta d’Àneu, Espot, Ecaló, Sorpe
i Sort.

http://lameva.barcelona.cat/grec

Emergent

Gironès
Del 28 de juny al 7 de juliol

www.dansaneu.cat

Akram Khan.

Un festival repartit per
tota la comarca
Les arts en viu, en diverses versions,
protagonitzen aquest festival modèlic
pel seu plantejament. És una iniciativa
conjunta de sis municipis: Sarrià de Ter,
Quart, Cervià de Ter, Vilablareix, Fornells de la Selva i Madremanya. Pere
Rafart (il·lusionisme còmic d’autor),
Circ Los, Circ Pistolet, Zero en Conducta i Marc Lapuerta (dansa i moviment)
són alguns dels participants. Repartit
per tot el Gironès, a l’aire lliure i a preus
populars.

www.festivalemergent.cat

‘Nuà’, Raquel Gualtero i Anaïs Oliveras.

Mercateatre
Barcelona
30 de juny

Un dia sencer consagrat
al circ
Al districte barceloní de Sant Martí, cada
any donen la benvinguda a l’estiu amb una

nit a la fresca plena d’espectacles gratuïts
per a tots els públics. Hi actuaran Marta
Renyer (espectacle de clown), Maria Cavagnero (de roda Cyr) i Blung Splaix (de
corda aèria), entre d’altres. A tall de prèvia,
avui a la nit, hi ha sessió doble de circ a
l’Auditori de Sant Martí de Provençals, i
dimarts taller de circ en família al Centre
Cívic Sant Martí.

http://mercateatre.ccsantmarti.net/ed18

DANSÀNEU

28/06/2018

https://www.vilaweb.cat/noticies/dansa-a-les-valls-daneu/

Pla d’Urgell
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BELLVÍS
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 56 50 00
Urgencias Mossos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Dispensario médico . . . . . . . . . . 973 56 56 84
Farmacia Corbella Serrano . . . . 973 56 50 10

LINYOLA
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 57 50 10
Dispensario médico . . . . . . . . . 973 71 43 24
Farmacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 57 50 62
Taxis . . . . . . . . . .Ivan Gispert . . 973 57 51 58
. . . . . . . . . . . . . . . Jordi Trepat . . 687 84 76 48
MIRALCAMP
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 17 01
Consultorio municipal . . . . . . . . 973 60 08 00

EL PALAU D’ANGLESOLA
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 13 14
EL POAL
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 56 50 02
SIDAMON
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 56 04 21
TORREGROSSA
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 17 06 40

COMARCAS
VILASANA
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 71 03 91
BELLLLOC
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 56 01 00
Dispensario médico . . . . . . . . . . 973 71 72 00
FONDARELLA
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 00 82

15

CASTELLNOU DE SEANA
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 33 71 67
IVARS D’URGELL
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 58 01 25
VILANOVA DE BELLPUIG
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 32 40 00
GOLMÉS
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 60 15 01

EQUIPAMIENTOS PLAGAS

ARTE

Bellvís combatirá los mosquitos
utilizando murciélagos y golondrinas

Exposición
dedicada a
Guinovart en
Torregrossa

Plan piloto en la zona de las piscinas este verano que evitará el uso de insecticidas

❘ TORREGROSSA ❘ La sala de arte
La Capella de Torregrossa
inaugurará el próximo sábado 30 de junio la exposición
La celebració com a revolta, de Josep Guinovart. La
muestra incluye varios grabados de diferentes temáticas del artista así como la
obra El blau del nàufrag,
de 2006. También se presentará el grabado Terres
de Torregrossa, que Guinovart realizó el 2007 y que
el editor y galerista Albert
Moré cedió al municipio. La
exposición también quiere
formar parte del Any Guinovart, en conmemoración
de décimo aniversario de
su muerte (ver página 41).
La muestra se podrá visitar
hasta el 29 de julio.
La próxima exposición
de arte se llevará a cabo en
agosto, por la Fiesta Mayor,
a cargo del artista Evru.

A.BELLVÍS

J.G.M.

❘ BELLVÍS ❘ El ayuntamiento de Bellvís luchará este verano contra
la plaga de los mosquitos a través de murciélagos y golondrinas. Se trata de un plan piloto
que el consistorio presentó el
pasado 21 de junio en el Casal Cultural que consiste en la
instalación en la zona próxima a las piscinas de cajas nido
para ambos animales, que se
alimentan de estos insectos.
La medida, que ya se ha implantado en municipios como
Cerdanyola o Montblanc, evita
así el uso de insecticidas, que,
según el consistorio, en instalaciones como las piscinas no
terminan de ser efectivas, ya
que se aplican en dosis bajas
para evitar intoxicaciones de
los usuarios, principalmente
los más pequeños.
La presentación de la inicia-

Una de las cajas nido instaladas en la zona de las piscinas.

tiva contó con la participación
de la ambientóloga Núria Foguet y el biólogo David César,
que explicaron que los murciélagos pueden llegar a comer
1.200 mosquitos cada noche.

También remarcaron que este animal representa el grupo
más diverso de mamíferos de
Catalunya con casi una treintena de especies, todas ellas
insectívoras. Además, consti-

tuyen el grupo de mamíferos
con más especies prioritarias
de conservación en Europa.
En cuanto a las golondrinas,
su población ha disminuido
un 30%, suponiendo una perdida de unos diez millones
de ejemplares en esta década. Este hecho es atribuido al
uso de químicos en el campo
y el abandono de los sistemas
tradicionales de agricultura y
ganadería.
El consistorio del municipio
de Bellvís ha optado por esta
medida porque contribuye a
la mejora de la biodiversidad
y ayuda a la conservación de
estas especies que a nivel europeo están protegidas por la
ley. También remarcan que al
proporcionar refugio a estas
especies se contribuye a la
conservación de estos grupos
vulnerables.

A.LINYOLA

EQUIPAMIENTOS DEPORTES

Linyola instala un ‘skate’ en la zona
deportiva a petición de los jóvenes

La nueva pista se abre hoy al público.

❘ LINYOLA ❘ El ayuntamiento de
Linyola ha instalado un área
de skate en la zona deportiva
local. La instalación consta de
cuatro tipos de rampas y otros
elementos para la práctica de
este deporte. El alcalde, Àlex
Mases, destacó que los jóvenes
del municipio reclamaban este
equipamiento. “De momento
hemos podido instalar estas

cuatro rampas con la intención
de poder ampliarla en un futuro próximo también para practicar el deporte en bicicleta”,
remarcó.
La pista se abre hoy al público y Mases pide a los jóvenes
que sean responsables. “Pedimos a todas las personas que
vayan a practicar el deporte
en esta instalación que la utili-

cen según su nivel y habilidad.
También recomendamos que
usen casco, rodilleras y coderas para evitar futuros incidentes”, dijo el alcalde. La instalación está diseñada para ser
utilizada por mayores de 16
años. Los más pequeños, sin
embargo, también la podrán
utilizar bajo la responsabilidad
de sus padres o tutores legales.
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De festival en festival i
canto i ballo perquè algú toca
Dansa, música i patrimoni en les propostes d’aquest estiu a la demarcació de Lleida
G.M.
LLEIDA

“Seria terrible viure sense música”,
deia anys enrere Los 40 Principales
mentre els quatre primers acords de
l’obra mestra d’Oasis, Wonderwall,
es repetien insistentment. Curiós
que fos l’emissora que menys ha treballat en favor del bon gust auditiu
dels nostres joves qui creés una falca radiofònica tan encertada i, alhora, apropiada. I és que seria terrible
viure sense la música d’aquells festivals que s’allunyen de les propostes
més generalistes que poblen l’entorn
de la capital catalana. Així, doncs, tot
i que no rebin l’atenció mediàtica que
mereixen ni obtinguin el gruix de públic d’altres cites, l’èxit dels festivals
lleidatans resulta inapel·lable, com
va demostrar aquest passat cap de
setmana el Mon Amour de Mollerussa, una de les novetats més destacades d’enguany. Perquè seria terrible
viure sense música, però encara seria més terrible viure amb la mateixa
música de sempre. Com a remei a
aquest mal, tres dels festivals estiuencs mes sui generis de les terres de
Lleida que segur que faran les delícies dels paladars més refinats.

01
Dansàneu
VALLS D’ÀNEU

Dansa, música i patrimoni són els tres
eixos vertebradors del Festival de
Cultures del Pirineu, més conegut
com a Dansàneu, que arriba a la 27a
edició del tot consolidat.
Del 30 de juny al 8 de juliol el Dansàneu inundarà de dansa i música de
qualitat les valls d’Àneu explicitant
la seva voluntat de refermar el model

dels grups més esperats d’aquest estiu i tallers i espectacles per als més
petits de la casa al PaupaKids.
Luar na Lubre, Lágrimas de Sangre i Sense Sal van ser les primeres
agrupacions confirmades en un cartell que conjuga formacions consolidades i grups emergents que despunten amb força. Així, els que s’animin a plantar-se a la capital de l’Urgell podran acostar-se a sonoritats
tan diverses com les presentades per
Buhos, Gossos, La Terrasseta de
Preixens, Discípulos de Otilia, Korrontzi, David Hillyard & The Rocksteady, Pupil·les, Bemba Saoco, Miaú,
BCN Ska-Jazz Orquestra, Raül Benéitez, Walking Roots, El Sobrino
del Diablo, Fustegueres, Lo Petit Comitè i Dirty Brown.

03
Festival de Música de Rialp
RIALP

de festival d’estiu pensat des del territori i amb paràmetres de sostenibilitat i rigor artístic. De fet, els municipis d’Esterri d’Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d’Àneu seran els
escenaris d’una proposta artística de
marcat to contemporani que vol revalorar l’excel·lent patrimoni de les
valls. Així, el Dansàneu incorpora
com a subseus dos nous emplaçaments: els safareigs historicopatrimonials de Sorpe (on tindrà lloc la 2a
edició del Tastàneu, amenitzada pel
conjunt Duetu) i l’església de Sant
Pere del Burgal, a Escaló.
La multipremiada companyia de
dansa encapçalada per Marià Muñoz i Pep Ramis, Mal Pelo, reconeguda enguany amb el Premi Ciutat
de Barcelona i que anteriorment ja
havia rebut el Premi Nacional de
Cultura; els ballarins i coreògrafs
Quim Bigas, que presentaran Molar;
Raquel Gualtero, amb NUÀ (una
producció d’encàrrec del Dansàneu
en col·laboració amb l’Ajuntament
de Palma i l’Illenc); la companyia

mallorquina UNAiUNA, amb la seva
proposta Galejar, i la producció pròpia Galeuscat, que uneix les veus femenines del conjunt IALMA amb
l’acordionista Iñaki Plaza i els catalans Manu Sabaté i Ciscu Cardona,
són alguns dels noms propis que formen part del programa d’enguany
del Festival de Cultures del Pirineu.

02
Paupaterres
TÀRREGA

Sons d’arrel tradicional i nous corrents de fusió conflueixen a Tàrrega el 12, 13 i 14 de juliol en el Paupaterres. Fins ara, vint edicions carregades de música, esforç i il·lusió que
n’han fet un dels festivals musicals
de referència a les terres de Lleida,
superant any rere any el nombre
d’assistents. I aquest 2018 assoleix la
21a edició amb una programació
pensada per a tots els públics: sopars
a la fresca amb una variada oferta
gastronòmica, els concerts d’alguns

Dansàneu és
una de les
propostes més
destacades
d’aquest estiu a
les comarques
lleidatanes.
DANSÀNEU

El Festival de Música de la Vila de
Rialp celebrarà la majoria d’edat
amb un programa que opta per la diversitat de gèneres i d’estils, amb 11
concerts del juliol al setembre.
El festival s’obre el 18 de juliol
amb el pianista Marc Heredia, que
actuarà a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, a Lleida. Després de la sessió
inaugural allunyada del seu hàbitat
natural, el festival es traslladarà al
seu escenari habitual, l’església parroquial de Rialp, per oferir actuacions successives durant l’agost del
gòspel de The Sey Sisters (dissabte
4); Trio amb Piano, amb Jesús Reina
al violí, Guillermo Pastrana al violoncel i Ángel Sanzo al piano (diumenge 5); el violoncel d’Arnau Tomàs amb suites de Bach (dijous 9);
Philarmonisches Streich Quintett
de Berlín (diumenge 12); el flamenc
simfònic de Pedro Navarro (dimarts
14); Tomeu Penya, que presentarà
nou disc, 50 cançons (dimecres 15),
i les flautes i gaites medievals de Carlos Núñez (diumenge 19).
Ja al setembre, Alba Atcher, Laia Casanellas, Roser Gabriel i Olushola Arowoshola, la pianista Ludovica Vincenti i Artur Blasco & Marien de Casimiro clouran la divuitena
edició del festival.e
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EDUCACIÓ

Ensenyament negocia
que escoles concertades
de citàries passin a
ser públiques
ENTREVISTA A JOSEP BARGALLÓ
El conseller d’Ensenyament alerta que hi ha 100 casos més de
d
directors
de centres investigats arran del referèndum de l’1-O
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AVUI
EMPORTA’T
EL SUPLEMENT
‘TERRES DE LLEIDA’
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Un estiu
de festivals a les
Terres de Lleida

terres de
lleida

Dansa, música i patrimoni
omplen l’agenda d’aquest estiu
a la plana i el Pirineu lleidatà

El Dansàneu, el Paupaterres
i el Festival de Música de Rialp
consoliden les seves propostes
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MOLLERUSSA ENAMORA AMB EL SEU PRIMER FESTIVAL DE GRAN FORMAT

Èxit del Mon Amour Mollerussa Summer Festival el cap de setmana passat en una primera edició marcada per la recuperació,
d’una banda, del Parc de la Serra i, de l’altra, de l’esperit de la celebració del dia de la mona. El festival ha comptat amb
artistes de renom com Macaco, Marky Ramone, Els Amics de les Arts, Amparanoia i Boikot, entre d’altres. SANTI IGLESIAS
P 06

l’entrevista

ROSA MARIA
PERELLÓ
alcaldessa de Tàrrega

“El pla penitenciari que
va aprovar el tripartit
continua vigent. Per tant,
la construcció d’una presó a
Tàrrega no és un tema tancat”

P 10

L’aigua provoca
esquerdes a les
cases de Sucs

Dos anys fent
sortir els colors a la
societat lleidatana

Els veïns reclamen
la renovació immediata
de la xarxa de clavegueram

Colors de Ponent organitza una
setmana d’activitats amb motiu
del Dia de l’Orgull LGTBIQ
IMMA GONZÁLEZ

ALEX LIVESEY / GETTY

L’Argentina passa, Messi respira
En un partit agònic, l’Argentina va aconseguir ahir l’accés als vuitens de final. El golàs de Messi al primer temps va quedar
neutralitzat per l’empat de penal de Nigèria. I no va ser fins al minut 86 que els argentins van poder segellar la victòria

filòsof

Qui capitalitzarà aquest
moment? Qui serà capaç
de construir una nova
hegemonia per als
pròxims anys?

P 23

P 39

Iglesias visita
Cuixart i
en demana
la llibertat

La UE veu
sobrecost i
“ineficiència”
en l’AVE

Diu que a Espanya
no hi hauria d’haver
“presos de consciència”

Denuncia que respon
a criteris polítics i no
a necessitats reals

ELS JOCS
MEDITERRANIS
ACUMULEN
ERRADES

ESPORTS

DAVID AGUILAR / EFE

48

JOSEP
RAMONEDA
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Grades buides, àrbitres en
vaga, himnes que no sonen
i ningú per penjar medalles

Alt Urgell/Andorra

SEGRE
Martes, 26 de junio de 2018

LA SEU D’URGELL
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 35 00 10
Ambulancias Alt Urgell . . . . . . . 973 36 02 66
Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 35 00 30
Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 35 00 50

Servicio de ambulancia . . . . . . . 902 23 29 02
Urgencias Mossos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Mossos d’Esquadra . . . . . . . . . . . 973 35 72 00
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 35 00 84
Comisaría DNI. . . . . . . . . . . . . . . . 973 35 40 36
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 35 00 81
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . . 973 35 04 26
Policía Nacional . . . . . . . . . . . . . . 973 35 09 25

Policía Nacional Frontera . . . . . 973 35 16 66
OLIANA
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 47 00 35
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 47 00 80
CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 46 30 22
ORGANYÀ
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 38 30 07
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 38 21 80

Oficina de Turismo . . . . . . . . . . . 973 38 20 02
PERAMOLA
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 47 02 63
COLL DE NARGÓ
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 973 38 30 48
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 38 35 80
ANDORRA LA VELLA
Comú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (+376) 875 700

COMARCAS

15

Casa de la Vall. . . . . . . . . . . . . .(+376) 839 760
Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(+376) 871 000
Información y Turismo. . . . . .(+376) 873 103
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . .(+376) 800 020
Policía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(+376) 872 000
ESCALDES
Comú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(+376) 890 890

PATRIMONIO POLÉMICA

ENERGÍA

Cultura rechaza descatalogar como
bien nacional el castillo de Peramola

Jornada sobre
movilidad eléctrica

El ayuntamiento lo pidió para recuperar el inmueble, lo que ahora queda en el aire
SEGRE

C.SANS

❘ PERAMOLA ❘ El departamento de

Cultura ha acordado mantener
la catalogación de Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN)
del Castell de Peramola, edificio medieval de propiedad
privada ubicado en el centro
urbano y para el que el ayuntamiento había solicitado la
posibilidad de retirar la protección histórica del inmueble,
conservando únicamente una
catalogación parcial de elementos puntuales del castillo,
con el objetivo de asegurar
la estructura y rehabilitarlo
como equipamiento público.
Fuentes de la conselleria han
explicado que el informe, que
ya han hecho llegar al consistorio, determina que “no queda
suficientemente clara la delimitación del castillo”, por lo
que instan a efectuar “más

El viento tiró parte del tejado del castillo en el año 2016.

estudios de investigación que
confirmen si las fincas colindantes forman parte o no del
castillo”. En cualquier caso,
han continuado, “queda claro
que la parte de la edificación
D.A.

ubicada en la finca número 12
de la calle Cap del Carrer sí
que corresponde al castillo medieval del siglo XI”, por lo que
el Govern acuerda “no descatalogar el edificio y mantener

su nivel de protección” como
BCIN. La resolución impide al
ayuntamiento decidir sobre el
futuro del inmueble, después
de años de intentos para obtener la cesión o la propiedad,
en manos ahora de cuatro
particulares. El edificio está
gravemente deteriorado por
el paso del tiempo y la falta
de conservación por parte de
sus propietarios y ha sufrido
varios desprendimientos en
los últimos años, obligando a
la administración municipal a
invertir 6.000 euros en obras
de emergencia para consolidarlo después de la caída de parte
de la cubierta.
El Castell acogió el bar del
pueblo durante la Guerra Civil
española y, posteriormente,
funcionó como local social,
hasta que hace ahora más de
30 años se cerró.

❘ LA SEU ❘ La Seu celebra hoy
una jornada dedicada a la
movilidad eléctrica. La iniciativa tiene como fin promover el uso del vehículo
eléctrico y contribuir a la
mejora ambiental del entorno. El programa incluye
la inauguración del nuevo
punto de recarga eléctrica
que la compañía local Peusa tiene en Bisbe Benlloch.

SOLIDARIDAD

Campaña de Cáritas
para la tercera edad
❘ LA SEU ❘ Cáritas de Urgell
ha puesto en marcha una
campaña de captación de
voluntarios para el proyecto
de apoyo y acompañamiento a la tercera edad, ya sea
en los domicilios particulares o en las estancias en la
Fundació Sant Hospital de
La Seu d’Urgell. El objetivo es atender a las personas
mayores en verano.

INICIATIVAS TURISMO

Una empresa de La Seu crea infusiones
inspirándose en obras del Thyssen

Las infusiones han sido creadas por la empresa L’infús.

❘ LA SEU/ANDORRA ❘ Una empresa
de La Seu ha creado 5 infusiones inspirándose en 5 de los
cuadros expuestos en el Museu
Carmen Thyssen de Andorra.
Se trata de una nueva propuesta de la sala que han bautizado
con el nombre ‘GastroArt al
Thyssen’ con la actividad ‘Art&Sentits’, y que permitirá a
los visitantes de la exposición

temporal ‘Allées et Venues’
“beberse” alguna de las obras
pictóricas a partir del 1 de julio. La iniciativa forma parte
de una colaboración entre el
museo andorrano y L’infús,
empresa de La Seu especializada en infusiones que ha
creado 5 fórmulas inspiradas
en cuadros de Albert Bierstadt,
Modest Urgell i Inglada, Johan

Barthold Jongkind, Canaletto
y Paul Gauguin. La propuesta
busca que “más allá de la vista,
el resto de sentidos también
puedan entrar al museo”, según el director artístico y comisario del Thyssen, Guillermo Cervera. Durante la actividad, los asistentes contemplarán los cuadros y al acabar
degustarán las infusiones.

SEGRE
Diumenge, 24 de juny del 2018

CERCLE

Com participar-hi? Tria la secció que més t’agradi i envia’ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins i tot
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s’han d’enviar amb 3 dies d’antelació a la data de la seva
publicació, com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte).

@CERCLEsegre

www.facebook.com/cerclesegre

Espai Cercle

GUIA
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En marxa
Esbaiola’t
Dibuixa la vaca del festival.

Fes-te subscriptor i podràs disfrutar dels
avantatges del Club dels subscriptors
de SEGRE. Descomptes i entrades gratuïtes
per assistir a espectacles, a més d’altres
ofertes culturals i d’oci. Segueix l’actualitat
del club a segre.com

AMB SEGRE AL DANSÀNEU
Preestrena de Pilar de dos, projecte
guanyador del premi Delfí Colomé
de dansa 2017 i actuació del Pont
d’Arcalís amb l’Esbart Dansaire de
Sant Julià de Lòria. Dissabte 7 de
juliol a les 20.00 h a Escalarre.

Dijous passat, dia 21 de juny, dos grups d’alumnes de 1r d’ESO del col·legi Lestonnac de Lleida van visitar el Grup SEGRE.

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Sorteig d’entrades. Truqueu al
973 248 008 i deixeu el vostre nom,
telèfon i número de subscriptor. Els
guanyadors es publicaran el 5 de juliol a la pàgina web i xarxes socials.
www.dansaneu.cat

VISITA EL MNAC
Per molts anys, Nati, que fas 9 anyets, i Martí, que ja en compleixes 10! Us desitgem que passeu un dia fantàstic! De part de tota la família.

Participa i guanya

El meu equip

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Entrades gratuïtes. Passeu a recollir-les per les oficines de SEGRE en
horari d’oficina. Màxim dos entrades per carnet. Consulteu dates i
horaris a la pàgina web www.mnac.
cat

De bàsquet, hoquei,
futbol, handbol...
Presenta’ns el teu equip
d’esport base enviant-nos
una foto a cercle@segre.
com, al c/del Riu, 6 de Lleida
o pujant-la directament
al web fins al 29 de juny.
L’equip guanyador gaudirà
d’una visita al Centre de
Natura i Fauna Vimferri +
dinar a La Manreana.

MAL PELO
Mal Pelo presenta Invencions, una
proposta específica i inèdita que
s’emmarca en el projecte Bach Project i es podrà veure en el marc incomparable de l’església de Santa
Maria d’Àneu-Escalarre.

Els guanyadors es publicaran el
dimarts 3 de juliol.
Bases i
imatges a
segre.com

Exposició Gala Salvador Dalí. Una
habitació pròpia a Púbol sobre la
dona russa que el 1929 va viatjar a
Cadaqués, on va conèixer Salvador
Dalí. A més, es pot visitar l’exposició
permanent.

Amb la
col·laboració
de:

Campions. Rubén Pérez ens ha fet arribar aquesta fotografia d’aquest
equip de petits campions que, amb els seus entrenadors, ho han
celebrat amb una samarreta commemorativa.
Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a

OFERTA SUBSCRIPTOR:
Sorteig d’entrades. Truqueu al
973 248 008 i deixeu nom, telèfon i
nombre de subscriptor (fins al 3 de
juliol). Els guanyadors es publicaran
el dia 4 juliol a la pàgina web i xarxes socials.

TELEVISIÓ
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boig per tu

JOSÉ CARLOS MIRANDA

Escac i mat a 8TV?

Ana Pastor rep a ‘El Objetivo’ la
vicepresidenta Carmen Calvo

‘El día de mañana’, una sèrie sobre
la Barcelona de la dècada dels 60

LA SEXTA / 21.25

CANAL #0 / 22.00

Cuatro

La Sexta

Lleida TV

07.00 El Zapping de Surferos.
Lo mejor.
07.20 Malas pulgas. Mascotes.
09.35 El encantador de perros.
10.35 Callejeros viajeros.

06.00 Minutos musicales.
07.45 Bestial.
08.35 Centímetros cúbicos.
09.00 ¿Qué me pasa, doctor?
10.10 Zapeando. Humor.
11.45 Equipo de investigación. Red.

06.00 Segre.com Cercle.
08.15 Aran TV resum setmanal. Programa amb les
notícies més destacades
de l’informatiu diari que
s’emet en aranès.
09.00 Club Banyetes. Programa
dirigit als nens, que poden
gaudir de l’aventures a la
caseta de l’arbre i a les festes populars on participen
el caragol Banyetes i els
seus amics, Eureka, Plutó
i la resta. Red.
10.15 La Ba-Ba. Els nens entre
2 i 4 anys aprendran un
munt de coses sobre animals, de la mà d’aquesta
simpàtica girafa.
10.30 Info Noguera. Revista
setmanal d’actualitat sobre la comarca, les seues
poblacions i la seua gent.
11.00 Missa conventual. Des
de l’abadia de Montserrat.
12.15 Experiència Rural. Cada
setmana aquest espai posa
en relació el patrimoni cultural, natural i social català
amb empreses que aposten
pels productes autòctons
de qualitat. Es tracta d’una
proposta d’experiència
global única.
12.30 DiS. Glòria Farré conversa
amb la directora artística
del festival Dansàneu, Rut
Martínez, sobre la pròxima edició, que comença
dissabte vinent a Esterri
d’Àneu. Red.

TARDA
13.35 Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Partit Anglaterra-Panamà. Amb la
narració de José Antonio
Luque i els comentaris de
Pablo Pinto i Juan Castro.
15.55 Deportes Cuatro.
16.45 Copa Mundial de la FIFA
Rusia 2018. Partit Japó-Senegal. Narrat per Pablo Pinto i els comentaris d’Aritz
Gabilondo.
18.50 Deportes Cuatro 2.

NIT
20.00 Noticias Cuatro.
20.50 El tiempo.
21.05 Esperando a Chester.
21.45 Chester. La culpa. Risto
Mejide tanca la temporada amb dos personalitats
dispars i interessants: l’actriu, directora i escriptora
Leticia Dolera i l’exconseller
de la Generalitat Santi Vila.
Qui són els culpables de la
situació catalana? Quanta
culpa individual hi ha perquè el masclisme segueixi
tan arrelat?
23.20 Cuarto Milenio.

TARDA
14.00 La Sexta noticias 1ª ed.
15.00 La Sexta meteo 1ª ed.
15.15 La Sexta deportes 1ª ed.
15.45 Cine. Los impostores (2003).
Dir.: Ridley Scott.
18.00 Liarla Pardo. Cristina Pardo
rep avui Iñaki López, que
presenta La Sexta Noche en
aquesta mateixa cadena.

NIT
20.00 La Sexta noticias 2ª ed.
20.45 La Sexta meteo 2ª ed.
21.00 La Sexta deportes 2ª ed.
21.25 El Objetivo. Ana Pastor
entrevistarà la vicepresidenta de l’Executiu, Carmen Calvo, que a més, és
responsable d’Igualtat,
assumpte d’actualitat per
la decisió sobre La Manada.
23.40 Expediente Marlasca:
Historias de malos. Manu
Marlasca s’endinsa al món
dels butroneros per descobrir qui és qui en aquest
negoci criminal.
01.30 Crímenes imperfectos.

lAnoguera
AueTV.cat

NogueraTV.cat

8TV

#0

06.00 8 de 8. Programa dedicat
a les música de sardanes,
amb les millors cobles de
Catalunya.
06.30 Catalunya blues. Els millors músics del gènere,
establerts a Catalunya, passen per aquest programa.
07.00 RAC1. Retransmissió en
directe del programa matinal de ràdio.
09.49 Televenda.
13.36 Interferencias / Zap 8.
Els vídeos més vistos a la
televisió, a YouTube i els
que s’han fet virals a les
xarxes socials.

06.43 Grantchester. Sèrie. Diversos episodis.
08.25 Cine. Mulan II.
09.40 La vida secreta del Zoo.
Sèrie documental. Tres
capítols.
12.19 El arte de las civilizaciones. Naturaleza en el arte.
13.12 Cuando ya no esté. La
música del mañana. Iñaki
Gabilondo se cita amb el
pianista xinès Lang Lang.

TARDA
14.54 Pel·lícula. La calle de los
confilictos. Dir.: E. L. Marin.
16.43 Pel·lícula. La prueba. Dir.:
Paul Wendkos.
19.30 Miss Fisher murder mysteries. Sèrie.

NIT
21.42 Caso cerrado. Sèrie.
23.48 Transporter. Sèrie ambientada al món del transport.
01.35 Clips. Música.

TARDA
13.00 Diada Castellera. Sant
Joan de Valls.
15.30 Nit de Sant Joan. Hesta
der Haro de Les. Joan Cama
i Laura Martínez narren la
singular festa aranesa, celebrada ahir a la nit amb motiu del solstici d’estiu. Red.
17.30 Jocs del Mediterrani.
Esgrima.

elSegrià

SegriaTV.cat

TARDA
14.19 Cine. Los Pitufos.
15.56 Cine. Deep Impact.
17.55 Minuto #0. Fórmula 1. GP
de Francia.
18.47 Cine. La Liga de los hombres
extraordinarios.

NIT
20.30 Ilustres Ignorantes. Oficios perdidos.
21.10 Mary me mata. La cuna
de Judas. Serie.
22.00 El día de mañana. Sèrie.
Cap. 1. Justo Gil, un jove
ambiciós, arriba a la Barcelona dels seixanta.
23.00 Cine. Gran Torino.
00.52 Cine. L.A. Confidential.

NIT
20.00 The weekly Mag. Magazín setmanal que s’emet
en anglès, presentat per
Marcela Topor.
21.30 Al cap de setmana.
22.00 Dosos amunt! Programa
d’actualitat sobre el món
casteller presentat per Toni Comas i Carles Cortès.
22.30 El debat del Lleida Activa.
Debat econòmic que condueix Josep Maria Sanuy.
Aquesta setmana analitzen
la ramaderia sostenible i de
precisió. Red.
23.30 Nit de Sant Joan. Hesta
der Haro de Les.
01.30 Segre.com Cercle.

■ 8TV, la cadena televisiva del Grup
Godó, hauria pogut ser la líder de les
televisions fetes a Catalunya. De fet
hi va haver un moment en què va tocar el lideratge amb les mans davant
d’una TV3 en hores baixes però se li
va ocórrer associar-se amb Mediaset
i va ser l’inici d’un declivi que encara
no ha acabat malgrat haver finalitzat
ja la relació amb Paolo Vasile. Primer va perdre l’estatus de ser la millor cadena a l’hora d’emetre clàssics
cinematogràfics. Després se’n va anar
Josep Cuní, el referent informatiu, i
aquest divendres, 22 de juny, es va
acomiadar Alfons Arús, la seua veritable joia de la corona, després de
setze anys ininterromputs en antena
i 3.380 programes emesos. Alfons
Arús (Barcelona, 1961), un totterreny
que ha fet de tot tant en ràdio com en
televisió, se’n va a La Sexta tancant

Alfons Arús a La Sexta.

un cercle que va iniciar, cap als anys
80, a la desapareguda Antena 3 Radio. El seu Arús con leche, el Força
Barça o l’Arucitys són ja clàssics en
el món de la comunicació. Arús faria
un despertador a Atresmedia. Veurem com reacciona ara 8TV en les
properes setmanes.

CINE A CASA

R.I.P.D.
ANTENA 3 / 22.10 ★★
Estats Units. 2013. 92 minuts. Gènere: Comèdia fantàstica. Director: Robert Schwentke. Intèrprets: Jeff
Bridges, Ryan Reynolds, Kevin Bacon, Mary-Louise
Parker, Robert Knepper, James Hong, Marisa Miller.
Comentari: Schwentke, que l’havia encertat uns
anys abans, adaptant Red, un còmic de culte, protagonitzada per il·lustres veterans del cine com Bruce
Willis, John Malkovich o Helen Mirren, no va tenir la

Los impostores

LA SEXTA / 15,45
EUA. 2003. 120 minuts. Gèn.: Comèdia negra. Dir.: Ridley Scott.
Int.: Nicolas Cage, Sam Rockwell.
Com.: Dos estafadors de pa sucat
amb oli amb problemes psicològics veient com els canvia la vida
l’arribada de la desconeguda filla
d’un d’ells.

El Yang-Tse en llamas

TR3CE / 16.00
EUA. 1966. 179’. Gèn.: Drama. Dir.:
Robert Wise. Int.: Steve Mc Queen,
Richard Attenborough. Com.: Una
canonera americana patrullant pel
Yang-Tse atrapada en la Guerra Civil xinesa del 1926.

El valle del fugitivo

TR3CE / 19.00
EUA. 1969. 96’. Gèn.: Western.
Dir.: Abraham Polonsky. Int.:
Robert Redford, Katharine Ross.

mateixa sort amb aquest altre projecte per portar a
la pantalla el còmic fantàstic de Peter M. Lenkov que
explica l’existència del Departament de Policia Mortal (R.I.P.D.) en el qual policies ja morts es dediquen
a controlar els diables que poblen la Terra i, si cal,
tornar-los a l’infern. Allà és on arriba, acabat de morir,
un detectiu per treballar amb un altre agent amb un
parell de segles de servei.

Com.: Títol en la línia dels 70 en
què Hollywood es posava de part
dels indis.

Free Birds

BOING / 21.50
EUA. 2013. 91’. Gèn.: Animació.
Dir.: Jimmy Hayward. Com.: No va
funcionar aquest viatge cap enrere en el temps de dos galls dindis
amb l’objectiu d’impedir el costum
de menjar gall dindi el dia d’Acció
de Gràcies.

Cincuenta sombras de...

LA 1 / 22.05
EUA. 2015. 124’. Gèn.: Drama eròtic. Dir.: Sam Taylor-Johnson. Int.:
Dakota Johnson, Jamie Dornan.
Com.: Més que discreta adaptació
de l’èxit editorial d’E. L. James.

¿Y tú quién eres?

LA 2 / 22.30
Espanya. 2007. 90’. Gèn.: Melodra-

ma. Dir.: Antonio Mercero. Int.:
Manuel Alexandre, José Luis López
Vázquez. Com.: Última pel·lícula
de Mercero endinsant-se en el
món de l’Alzheimer, malaltia que
ell també començava a patir.

Colombiana

TELECINCO / 23.00
França. 2011. 107’. Gèn.: Acció.
Dir.: Olivier Megaton. Int.: Zoe
Saldana, Amandla Stenberg.
Com.: La revenja d’una nena, reconvertida en assassina professional, sobre el càrtel colombià que
va matar els seus pares.

Instinto básico

LA 1 / 00.00
EUA. 1992. 125 minuts. Gèn.:
Thriller eròtic. Dir.: Paul Verhoeven. Int.: Sharon Stone, Michael
Douglas. Com.: L’encreuament de
cames més famós de la història
del cine.

PELLÍCULA

HORA

CADENA

CRÍTICA

PÚBLIC

GÈNERE

Los impostores
El Yang-Tse en llamas
El valle del fugitivo
Free Birds (¡Vaya pavos!)
Cincuenta sombras de Grey
¿Y tú quién eres?
Colombiana
Instinto básico

15.45
16.00
19.00
21.50
22.05
22.30
23.00
00.00

La Sexta
Tr3ce
Tr3ce
Boing
La 1
La 2
Telecinco
La 1

★★★
★★★
★★★
★★
★
★★
★★
★★★

★★★
★★★
★★★
★★
★★★
★★
★★
★★★

Comèdia negra
Drama
Western
Animació
Drama eròtic
Melodrama
Acció
Thriller eròtic

Obra mestra ★★★★★ Molt bona ★★★★ Bona ★★★ Regular ★★ Dolenta ★ Sense qualificar ◗

ECONOMÍA

LLEIDA TV CULTURA

Smartfarm. Quédense con
esta palabra porque será de
uso común en un futuro inmediato, sobretodo en Lleida. La ganadería 4.0, sostenible e intensiva, de precisión;
las granjas inteligentes son
ya una realidad. Bienestar
animal conjugado con nuevas
tecnologías y robotización.
El debat de Lleida Activa
(20.00 h) descubre hoy qué
se está gestando en este subsector, una de las principales
fuentes de riqueza de Lleida, con un experto, Gerardo
Blanco, profesor de Producción Animal de la UdL.

El Dansàneu llega al ‘DiS’
A las 21.00, Lleida TV emite una nueva entrega del programa cultural DiS, en el que Glòria
Farré recibe a Rut Martínez, directora artística
del Dansàneu, el festival que comienza el 30 de
junio en Esterri d’Àneu. Ambas repasarán los
espectáculos y las actividades complementarias
que forman el programa de la 27 edición.

Cuatro

La Sexta

Lleida TV

07.00 El zapping de surferos:
Lo mejor.
07.30 Malas pulgas.
09.50 El encantador de perros.
10.50 Callejeros viajeros.

06.00 Minutos musicales.
07.40 Bestial.
09.20 Hoteles con encanto.
10.35 Equipo de investigación. Red.

06.00 Segre.com Cercle.
07.30 Notícies Vespre. Red.
08.00 Aran TV resum setmanal.
Las noticias más destacadas
del informativo diario que
se emite en aranés.
08.45 Club Banyetes. Programa
dirigido al público infantil,
con las aventuras en la casita del árbol y en algunas
fiestas populares de Lleida
en las que participan el caracol Banyetes y sus amigos
Eureka, Plutó y los demás.
10.00 Jocs del Mediterrani.
Triatlón. Desde Tarragona,
emisión de las pruebas de
esta disciplina deportiva.

TARDE

TARDE

13.35 Copa Mundial de la FIFA
Rusia 2018. Partido Bélgica
- Túnez. Con la narración de
José Antonio Luque, Pablo
Pinto y Juan Castro.
16.00 Deportes Cuatro.
16.45 Copa Mundial de la FIFA
Rusia 2018. Partido República de Corea - México.
19.00 Deportes Cuatro 2.

14.00 La Sexta noticias 1ª ed.
15.00 La Sexta meteo 1ª ed.
15.15 La Sexta deportes 1ª ed.
15.45 Cine. Un mar de líos (1987).
Dir.: Garry Marshall.
17.55 Cine. Tu, yo y ahora... Dupree (2006). Dir.: Anthony
Russo, Joe Russo.

NOCHE

20.00 La Sexta noticias 2ª ed.
20.45 La Sexta meteo 2ª ed.
21.00 La Sexta deportes 2ª ed.
21.30 La Sexta Noche. Expertos
analizarán la polémica libertad provisional de los
cinco miembros de La Manada, y también hablarán
sobre el Valle de los Caídos.
02.30 Comprando en casa.

lASEGARRA

SegarraTV.cat

NOCHE

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

8TV

#0

06.00 8 de 8. Cobla La Principal
de la Bisbal. Programa dedicado a las sardanas.
06.29 Catalunya Blues.
07.01 RAC 1. Retransmisión en
directo del programa matinal de radio.
09.49 Televenda.
13.00 Interferencias.

06.41Serie. Downton Abbey.
08.30 Recorriendo el mundo.
Migraciones
09.00 Cine. Tarzán 2
10.10 Cine. 102 Dálmatas
11.41 El año que cambió la
historia. Invierno.
12.36 Pool Fiction. Tully, El planeta de los simios y El día de
mañana.
13.36 LocoMundo. Turismo.

TARDE
14.53 Arucitys Weekend. Resumen del magacín diario
de entretenimiento, que
conduce Alfons Arús.
16.28 Pel·lícula. Extraña aventura
(1954). Dir.: Joseph Kane.
18.33 Pel·lícula. Pecos y el tesoro
de Moctezuma (1967). Dir.:
Maurizio Lucidi.
20.17 White collar. Serie protagonizada por Neal Caffrey,
un estafador, falsificador
y ladrón.

NOCHE
21.56 Miss Fisher murder mysteries. Serie.
00.01 Suits. Serie.

TARDE
14.08 Ilustres Ignorantes. Oficios perdidos.
14.37 Todo sobre la carne.
15.40 Cine. Algo prestado.
17.27 Animales rebeldes.
19.20 This is Art. Miedo.
20.17 Maraton Man. Tailandia, carrera universitaria
en Chiang Mai.

NOCHE
21.17 Cine. Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio.
23.00 Cine. Asalto al tren Pelham 123.
00.41 Tras la línea enemiga.
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boig per tu

JOSÉ CARLOS MIRANDA
LLEIDA TV

Ganadería 4.0, en
‘El debat de
Lleida Activa’

20.00 Noticias Cuatro.
21.00 El tiempo.
21.10 First Dates. Citas a ciegas.
22.15 El Blockbuster. Los juegos del hambre: En llamas
(2013). Dir.: F. Lawrence.
01.00 Cine Cuatro. La arquera
(2017). Dir.: Valerie Weiss.

GUÍA

TELEVISIÓN

SEGRE
Sábado, 23 de junio de 2018

¡Ojalá fuese siempre así!
■ Joc de cartes se olvidó de buscar
el mal rollo entre los concursantes
y, por una vez, y esperemos que sirva de precedente, se dedicó a rendir un merecido homenaje a Juanito
Bayén, el eterno responsable del bar
restaurante Pinotxo de La Boqueria
barcelonesa. Claro que Marc Ribas,
el presentador del programa, contó con la inestimable colaboración
de Alfonso y Benja Domínguez, del
Kiosc Universal y de Quim Marqués
de El Quim de la Boqueria, que eran
los dos otros locales que participaban en el programa, que alegaron
aquello de “¿cómo vamos a competir
contra una leyenda?” y comenzaron
a darle todos los votos a un emocionado Juanito hasta que le hicieron
ganador. Abro un paréntesis. Si han
ido a La Boqueria, atracción turista
de primer orden, y no han probado

Juanito Bayén, emocionado.

las delicias gastronómicas del Pinotxo, no tienen perdón de dios. Cierro
el paréntesis. Claro que la guinda la
puso el octogenario Juanito, que sigue
levantándose a diario a las cuatro de
la mañana para preparar desayunos,
dando los 5.000 euros del premio al
Casal d’Infants del Raval.

CINE EN CASA

TARDE
15.00 Info Noguera. Revista semanal de actualidad sobre
la comarca, sus poblaciones
y sus gentes.
15.30 Jocs del Mediterrani.
Piragüismo.
17.00 #Som Mediterranis. Resumen especial del desarrollo de la cita deportiva
que se está llevando a cabo
en Tarragona. Conducen
Sergi Amat y Laia Riverola.
17.30 Jocs del Mediterrani.
Natación.

elSegrià

SegriaTV.cat
NOCHE

20.00 El Debat del Lleida Activa.
Ramaderia sostenible i de
precissió: arriben les granges intel·ligents.Programa
económico semanal que
conduce Josep Maria Sanuy. El entrevistado de esta
semana es Gerardo Blanco
Abilla, profesor asociado
de Producción Animal de
la ETSEA, de la Universitat
de Lleida.
21.00 DiS. Glòria Farré recibe esta
semana a la directora artística del festival Dansàneu,
Ruth Martínez.
21.30 Al cap de setmana.
22.00 Nit de Sant Joan. En directo, la Hesta deth Haro
de Les. Dirigido por Òscar
Fernández, Joan Cama presentará en catalán y Laura
Rodríguez en aranés.
24.00 Segre.com Cercle.

The Beatles: Eight Days a Week
LA 2 / 22.00 ★★★★
Gran Bretaña. 2016. 120 minutos. Género: Documental. Director: Ron Howard. Comentario: Doble
sesión, en plena Revetlla de Sant Joan, dedicada a los
legendarios Beatles. Primero, el documental de Rom
Howard que narra la carrera del grup de Liverpool
entre 1962 y 1966, desde sus primeros conciertos
en en The Cavern Club hasta su última actuación en
San Francisco en 1966. Además de una banda sonora

Northmen (Los vikingos)

NEOX / 15.35
Suiza. 2014. 87’. Gén.: Aventuras. Dir: Claudio Fah. Int.: Tom
Hopper, Ryan Kwanten. Com.:
Después de naufragar en una
incursión a Britania, un grupo de
vikingos quedan aislados en territorio enemigo.

La máscara del Zorro

TV3 / 15.40
EEUU. 1998. 132’. Gén.: Aventuras. Dir.: Martin Campbell. Int.:
Antonio Banderas, Catherine Zeta
Jones. Com.: Electrizante química entre la pareja protagonista en
esta revisión de la leyenda del enmascarado justiciero californiano.

Un mar de líos

LA SEXTA / 15.45
EEUU. 1987. 106’. Gén.: Comedia
romántica. Dir.: Leslie Dixon. Int.:
Goldie Hawn, Kurt Russell. Com.:

excepcional, con imágenes inéditas, el documental
tiene el aliciente de tener como narradores a Paul
Mc Cartney y Ringo Star, en plan veterano. Y para
redondear la fiesta, a continuación se emite (23.35
horas) la película ¡Qué noche la de aquel día!, que protagonizaron, con mucho sentido del humor, John,
Paul, George y Ringo en 1964 a las órdenes de Richard
Lester. Para no perdérsela.

La relación de amor y odio entre
una millonaria heredera y un
carpintero que ha de hacerle un
armario en su lujoso yate.

Looney Tunes: De...

BOING / 21.55
EEUU. 2003. 90’. Gén.: Comedia
familiar. Dir.: Joe Dante. Int.: Brendan Fraser, Steve Martin. Com.:
Mezcla de imágenes reales y de
animación de la Warner.

Xarxa de mentides

TV3 / 22.05
EEUU. 2008. 129’. Gén.: Thriller
de espionaje. Dir.: Ridley Scott.
Int.: Leonardo DiCaprio, Russell
Crowe. Com.: Los trapos sucios
de las operaciones de la CIA en el
Oriente Medio en manos del siempre comercial Ridley Scott.

Lo mejor para ella

LA 1 / 22.05
EEUU. 2014. 121’. Gén.: Melodra-

PELÍCULA

HORA

Northmen (Los vikingos)
La máscara del Zorro
Un mar de líos
Looney Tunes: De nuevo en acción
Xarxa de mentides
Lo mejor para ella
El séptimo hijo
Coacción a un jurado

15.35
15.40
15.45
21.55
22.05
22.05
22.10
00.00

CADENA

Neox
TV3
La Sexta
Boing
TV3
La 1
Antena 3
La 1

CRÍTICA

★★
★★★
★★
★★
★★★
★★
★★
★★

Obra maestra ★★★★★ Muy buena ★★★★ Buena ★★★ Regular ★★ Mala ★ Sin calificar ◗

ma. Dir.: Mike Binder. Int.: Kevin
Costner, Octavia Spencer. Com.:
Abuelo materno enzarzado en
una guerra judicial por la custodia de su nieta huérfana contra la
abuela paterna.

El séptimo hijo

ANTENA 3 / 22.10
Gran Bretaña. 2014. 102’. Gén.:
Aventuras fantasticas. Dir.: Sergey
Bodrov. Int.: Jeff Bridges, Julianne
Moore. Com.: Maestro enseñando a contrarreloj los secretos de la
magia blanca a su aprendiz para
luchar contra una maléfica bruja.

Coacción a un jurado

LA 1 / 00.00
EEUU. 1996. 115’. Gén.: Thriller
judicial. Dir.: Brian Gibson. Int.:
Dami Moore, Alec Baldwin. Com.:
La mafia intentando influir en una
jurado para que no vote culpable
en un juicio contra su capo.
PÚBLICO

★★★
★★★
★★
★★
★★★
★★
★★
★★★

GÉNERO

Aventuras
Aventuras
Comedia
Comedia familiar
Thriller espionaje
Melodrama
Aventuras
Thriller judicial

06/06/2018

http://www.teatral.net/ca/noticies/20662/el-dansaneu-es-presenta-al-mnac-avancantuna-de-les-seves-produccions#.W0SA7dIzZPZ

05/06/2018

https://surtdecasa.cat/pirineus/agenda/2018/dansaneu-festival-de-cultures-delpirineu/111122

05/06/2018

http://www.enderrock.cat/sonsdelamediterrania/noticia/8727

05/06/2018

https://www.segre.com/noticies/cultura/2018/06/05/el_dansaneu_balla_mnac_davan
t_els_frescos_sant_pere_del_burgal_48126_1112.html
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ARTES ESCÉNICAS ACTIVIDADES

HISTORIA

Concurso en Lleida para crear
una obra de teatro en 24 horas

Charla de Manuel
Lladonosa hoy
en la Seu Vella

Tres equipos se ‘encerrarán’ el sábado en La Saleta y el domingo estrenarán
ITMAR FABREGAT

J.B.

❘
❘ El proceso creativo de
una obra de teatro puede durar
unos meses, un año o toda una
vida. ¿Pero es posible idear, escribir y representar un montaje teatral en apenas 24 horas?
Este es el experimento que se
llevará a cabo este próximo fin
de semana en La Saleta de Lleida, el espacio de artes escénicas
reabierto hace unos meses en
la calle Ballester. Además, esta experiencia novedosa en la
capital del Segrià tomará forma de ‘competición’ entre tres
equipos diferentes, formado
cada uno por un dramaturgo,
un director y varios actores.
Responsables de La Saleta informaron que “ya contamos con
tres equipos inscritos para esta
primera edición, formados por
personas vinculadas al ámbito
teatral de la ciudad y también al
Aula Municipal de Teatre”. La
mecánica de este experimento
teatral será muy simple: el sábado a las 19.00 horas se presentarán los equipos en La Saleta y se
dará inicio a la actividad y a la
cuenta atrás del reloj, 24 horas
para crear una pieza teatral de
una duración aproximada de
20 minutos. En ese momento,
los equipos recibirán también
los posibles argumentos que deberán tratar en sus obras (ver
desglose). A partir de entonces,
quedarán ‘encerrados’ hasta el
LLEIDA

❘ LLEIDA ❘ El historiador leridano Manuel Lladonosa protagonizará hoy la segunda
conferencia del ciclo conmemorativo del centenario
de la declaración de la Seu
Vella como monumento nacional. Lladonosa impartirá
a las 19.00 h en el edificio de
la Canonja la charla titulada
La Seu Vella i la societat lleidatana. La declaració com
a Monumento Nacional de
1918 . Los actos conmemorativos culminarán el día 12
(20.30 h) con un concierto de
Jordi Savall y Hespèrion XXI
en la nave central.

CINE

Más salas en
2017 pero menos
espectadores
Espectáculo de micro-teatro el mes pasado en La Saleta de Lleida, a cargo de la Cia. Apropet.

domingo por la tarde, cuando
está previsto que las tres obras
resultantes se estrenen ante el
público a partir de las 18.00 y
con repetición del pase a las
19.30 h. La entrada costará 8€.
La Saleta nació en 2015 de la
mano de la compañía Improsia,
pero cerró sus puertas el pasado
noviembre. En marzo reabrió
con nueva dirección y con oferta
de espectáculos de proximidad
para todos los públicos.

El público propone argumentos
■ Los tres equipos participantes en este singular experiencia teatral no conocerán
hasta el sábado por la tarde
la temática sobre la que deberán crear sus respectivos
montajes teatrales en apenas 24 horas. En este sentido,
La Saleta propone al público potencial y a los interesa-

DANZA PRESENTACIÓN

dos que envíen argumentos
a través de la página web
(www.lasaletalleida.com)
y las redes sociales. Entre
las propuestas recibidas, la
organización elegirá las que
considere más adecuadas y,
mediante un sorteo, se adjudicará una a cada uno de los
tres equipos participantes.

❘ MADRID ❘ El número de salas
de cine aumentó un 1,8% en
2017 (un total de 3.618), lo
que supone la primera subida
en diez años, como destacó
ayer el Instituto Cinematográfico y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Sin embargo, respecto a los espectadores, en 2017 se registraron un
total de 99,8 millones, 2,03
millones menos que el año
anterior. En cuanto a la cuota
de mercado, las películas españolas supusieron el 17,41%
de la recaudación, un punto
menos que en 2016.

MÚSICA CONCIERTOS
JOAN BLANCO

Festival Simfònic, con 300
alumnos de escuelas de
música de Lleida el sábado

El Dansàneu ‘baila’ en el MNAC ante los frescos de Sant Pere del Burgal
❘ BARCELONA ❘ El Dansàneu se
presentó ayer ante los frescos
originales de Sant Pere del Burgal en el Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC), avan-

zando una de las producciones
propias, Nuà, con la bailarina
Raquel Gualtero y la soprano
Anaïs Oliveras. El festival, del
30 de junio al 8 de julio, pondrá

hoy a la venta las entradas anticipadas (dansaneu.cat). El acto
en el MNAC contó con el pregón del leridano Jordi Creus,
director general de Sàpiens.

❘ LLEIDA ❘ El próximo sábado a partir de las 18.00 h, más de 300
alumnos de escuelas de música
de Lleida participarán en la octava edición del Festival Simfònic con siete conciertos gratuitos
en diferentes espacios de Lleida,
Mollerussa y Alguaire. El certamen musical contará a la misma
hora con otros 93 recitales en
Barcelona, Girona y Tarragona
y también en Mallorca, sumando más de 5.000 estudiantes de
música en un centenar de auditorios y espacios culturales y
con estilos musicales diversos.
Así, la ciudad de Lleida acogerá cuatro conciertos simultáneos: la Escola d’Acordió de
Lleida actuará en la iglesia románica de Sant Martí; la música
tradicional del Aula de Sons,
en la Biblioteca Pública; la Es-

cola L’Intèrpret, en el patio del
Institut d’Estudis Ilerdencs; y
la escuela Arts Musicals, en el
auditorio de CaixaForum. Asimismo, Mollerussa también se
suma un año más al Simfònic
con dos actuaciones: los alumnos de la Escola Municipal de
Música actuarán en la sala del
ayuntamiento, mientras que
la Associació Cultural Juvenil
ofrecerá un recital coral en el
Teatre L’Amistat. Finalmente,
el Espai Jove Lo Trull de Alguaire acogerá la actuación de
la Escola Municipal de Música
de esta localidad del Segrià. Todos los conciertos finalizarán
en torno a las 19.00 h. con la
interpretación de la canción Oh
Happy Day! del coro Barcelona
Gospel Messengers, ‘padrinos’
de la edición de este año.

05/06/2018

https://www.lleida.com/noticia_canal/el-dansaneu-balla-al-mnac-davant-els-frescosde-sant-pere-del-burgal

04/06/2018

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1405299-expliquem-el-territoria-traves-de-l-experiencia-cultural.html
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Rut Martínez

Directora del Dansàneu, el Festival de
Cultures del Pirineu

“Expliquem el
territori a través
de l’experiència
cultural”
● El festival Dansàneu estrena espais i s’obre a
la producció d’espectacles. Atrau forasters, però
la prioritat és fer valer el propi patrimoni a ulls
dels veïns de les Valls d’Àneu

Quines són les principals novetats artístiques d’enguany?

Amb ‘Galeusca’ fan una incursió a la producció pròpia.
Aquesta és una producció que
buscava socis, i estaran tota la
setmana en residència a les
Valls d’Àneu, treballant-la. Presentaran el resultat el dissabte

7, a l’església de Sant Joan d’Isil.
És un projecte del basc Iñaki
Plaza, de la gallega Marisol Palomo i dels catalans Manu Sabaté
i Ciscu Cardona. Per al Dansàneu, sí, és entrar totalment en
la producció. Per primer any,
som entitat convocant del premi Delfí Colomé, a la millor proposta de creació i producció de
dansa d’arrel tradicional. Ens
situa en la xarxa que inclou el
Sismògraf d’Olot, l’Esdansa de
les Preses i la Fira Mediterrània
de Manresa.
L’any passat van introduir el pagament i al 80% es van exhaurir les localitats. Repetiran?
Tot i que es pot fer reserva per
internet, premiem la venda anticipada. Volem que la gent del
territori en pugui comprar primer, perquè molts aforaments
són petits, d’un centenar de
persones. Volem turistes, i n’hi
ha, però el Dansàneu està dimensionat i és sostenible amb
el territori. Sobretot, està pensat per fer valer als ulls dels veïns el seu propi patrimoni, que
és magnífic, però molt, la resta
de l’any està tancat. ■
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És la forma d’arrelar-se al territori?
Sí, és tot quilòmetre zero i tot

Aprofiten la cultura per projectar el territori i a l’inrevés?
És el pretext. Nosaltres coneixem un territori i l’expliquem a
través de l’experiència cultural,
anant allà a viure-ho.

D’una banda, amb l’Ajuntament
de Palma de Mallorca i L’Illenc
hem fet un acord i la companyia
mallorquina UNAiUNA ens portarà Galejar. Aquest espectacle
treballa al voltant de cançons
tradicionals portades a la dansa
contemporània. I el Dansàneu
ha encarregat Nuà a la ballarina
Raquel Gualtero, que s’estrenarà al Dansàneu. També tindrem
la companyia de dansa Mal Pelo, que ha estat reconeguda
amb el Premi Ciutat de Barcelona i el Nacional de Cultura. Presentaran Invencions, una proposta que té com a eix la música
barroca. Forma part d’un projecte a dos anys i la provaran a
l’església de Santa Maria
d’Àneu, a Escalarre. Altre cop,
la idea del laboratori, que els artistes puguin treballar plegats i
es coneguin en un espai brutal,
és magnífica.
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Una part remet als orígens del
festival i a crear arrels comunitàries mitjançant l’apartat
‘Danses Vives’. En què consisteix?
Neix de les conselleries d’Ensenyament i Cultura, que ens demanen que ens sumem a aquest
programa pilot, iniciat en-

Què marida el Dansàneu?
Ens agrada molt treballar el factor de laboratori, i que dansaires i músics es coneguin i puguin treballar plegats. Dansa sí,
però amb música. Aquests dos
darrers anys, molt clarament,
també barregem amb la gastronomia, literatura i figures com
els pregoners. Enguany ho serà
Jordi Creus, el director general
de Sapiens Publicacions, qui
agafa el relleu de Maria Barbal.

pallarès. La voluntat és obrirnos a públics i entendre la cultura des d’un punt de vista molt
ampli. Enguany, introduïm les
excursions a peu en el programa. Així, anem a veure l’església de Sant Pere de Burgal, a Escaló, on no es pot accedir en cotxe. Durant el trajecte hi haurà
una acció de performance. És
un espai increïble, i l’Ecomuseu
hi farà una explicació de les pintures. Una altra novetat és als
safareigs patrimonials de Sorpe, que són bellíssims i acaben
de ser restaurats. Allà s’hi ubicarà el Tastàneu: al territori
s’està fent un esforç molt important per construir relat i potenciar els productes alimentaris quilòmetre zero, des del formatge al pa, els embotits tradicionals i el vi.

181558-1177846w
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l Dansàneu emparellarà,
entre el 30 de juny i el 8
de juliol, cultura i territori.
Organitzat pel Consell Cultural
de les Valls d’Àneu amb el suport de la conselleria de Cultura i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, aquesta 27a edició
incorpora nous espais. Quin és
l’esperit del festival?
Actualment, està centrat en
l’exhibició. Marida la dansa tradicional i contemporània, la
música i el patrimoni arquitectònic i natural. Es celebra en diferents espais, la majoria patrimonials als municipis aneuencs
d’Esterri d’Àneu, Alt Àneu, Espot i la Guingueta d’Àneu, i en
els seus diferents pobles.

guany. La Generalitat ha anat a
buscar llocs on ja es fa formació
en dansa: per exemple, a les
Preses o a l’escola de jota d’Amposta. En el cas del Dansàneu,
la nostra tradicional Setmana
de Danses a les Escoles enguany
esdevé aquest projecte. La diferència és que ara hi ha un formador que ensenya el professorat, i al seu torn, els professors
ensenyen els alumnes. Aquests
dies, s’ha fet el coneixement directe de les danses que s’han ballat tota la vida al territori.

801175-1127322w

LLEIDA

134405-1163883w

Eva Pomares

Rut Martínez, durant la presentació del Dansàneu, divendres a l’Institut d’Estudis Ilerdencs ■ E.POMARES.

04/06/2018

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/9492/27a/edici/dans/neu/incorpora
/nous/espais/sorpe/escal

04/06/2018

https://www.lleida.com/esdeveniment/dansaneu-2018

04/06/2018

https://agenda.cultura.gencat.cat/content/agenda/ca/article.html?
article=20180528026

04/06/2018

https://mynmedia.mynews.es/document/3831132D/AGT201806040012/?
expiration_key=ibmFLewbkyGUkcCqmjnufIHUgKPAyjrdfzHPwYvo3bG65pU%3D

04/06/2018

https://www.descobrir.cat/ca/notices/2018/06/el-dansaneu-es-presenta-al-museunacional-d-art-de-catalunya-4229.php

04/06/2018

https://www.bondia.ad/societat/el-27e-festival-dansaneu-incorpora-nous-espaissorpe-i-escalo

02/06/2018

https://www.segre.com/noticies/cultura/2018/06/02/sorpe_escalo_elsnous_espais_la
_27a_edicio_del_dansaneu_47872_1112.html
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PROPOSTES
TEATRE DE LA LLOTJA

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. C. Lluís Companys, s/n.
973 279 356. www.teatreescorxador.com

DIVENDRES, 1 DE JUNY. 18.00 H.

Escola de Música de Tàrrega.

Homenatge a la Quinta del Biberó a partir de testimonis reals.
Informació: www.teatredelallotja.cat Tel. 973 239 698.
Entrades:www.teatredelallotja.cat. · A taquilla (dimarts, dimecres i dijous, d’11 a 13
h; de dilluns a divendres, de 17 h a 21 h; dissabtes de funció de 17 h a 21 h, i diumenges i
festius, des d’1 hora abans de la funció) i Oficina de Turisme de Lleida.

ESPAI MERCAT  TÀRREGA

AUDITORI ENRIC GRANADOS

MUSEU DE L’AIGUA

Lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004.
Tel. 973 700 639.
www.auditorienricgranados.cat

Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel. 973 211 992.
www.museudelaiguadelleida.cat

DISSABTE, 2 DE JUNY. 20.00 H.

DISSABTES I DIUMENGES. 12.00 A 14.00 H.

Concert de final de curs dels alumnes de l’Escola Municipal de Música de Tàrrega. Estrena de la cantata
Llum i fosca de Ramon Andreu (música) i Laia Terré (lletra). Gratuït.

ESPAI ORFEÓ

TEATRE MUNICIPAL

Lleida. C/ Sant Martí, 60-62.
973 233 554. www.orfeolleidata.cat

Balaguer. C. Àngel Guimerà, 24-28.
Tel. 973 445 252.

DIJOUS, 7 DE JUNY. 20.00 H.

Lluís Virgili, el nostre director.
Concert d’homenatge de l’Orfeó
Lleidatà a Lluís Virgili.

Dipòsit del Pla de l’Aigua.

Pl. de les Nacions sense Estat. 973310731

DIUMENGE, 3 DE JUNY. 19.00 H.
In memoriam (La Quinta del Biberó) · Dissabte, 2 de juny. 19.00 h.

Magia, circo y marionetas. Títeres
de la Tía Elena/Festival Imaginaria.
Els números de circ més divertits i
sensacionals amb artistes de fusta.
Sala 2.

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

www.balaguer.cat

Cançons Populars dels Pirineus.
Homenatge a Lluís Virgili. Anaïs
Oliveras, soprano. Cor de Cambra de
l’Auditori Enric Granados. Conjunt
instrumental de música antiga. Xavier Puig, direcció. 13 € / 11 €

Visiteu el Dipòsit del Pla de l’Aigua.
Entrada lliure.

DIUMENGE, 3 DE JUNY. 19.00 H.

5 de Gospel. Cor Veus.kat.
Pere Guixé, director. Preu: 11 €
DIJOUS, 7 DE JUNY. 20.30 H.

Llum, ombres i pregària. Quartet
Teixidor. Viola. Núria Garcia Pastor.
Entrada: 11 €, reduïda 9 €

Homenatge a Lluís Virgili.

Cor de Cambra de l’Auditori.

FESTIVALS CULTURA POPULAR

FESTIVALS MÚSICA
ACN

Sorpe i Escaló, els
nous espais de la 27a
edició del Dansàneu
IEI

El cantant australià Nick Cave, durant el concert de dijous a Barcelona.

El ja exconseller Lluís Puig va intervenir per videoconferència.

❘ LLEIDA ❘ Sorpe i Escaló seran els
nous espais de la vint-i-setena
edició del Dansàneu, que se celebrarà del 30 de juny al 8 de
juliol a les Valls d’Àneu i que es
va presentar ahir a l’IEI. Mal
Pelo, els ballarins i coreògrafs
Quim Bigas i Raquel Gualtero,
la companyia mallorquina Unai
UNA i la producció pròpia Galeuscat són els noms propis del
festival aquest any, en què els
principals espectacles tindran
lloc els dies 7 i 8 de juliol. Així
mateix, la tradicional Setmana
de Dansa a les Escoles ha deixat
pas al programa pilot Danses
Vives, impulsat per la Generalitat i que ofereix dos cercaviles
participatives a Sort i Esterri
d’Àneu. El ja exconseller de Cultura Lluís Puig, que és a Bèlgi-

ca, va participar virtualment
en la presentació i visiblement
emocionat va dir que el Dansàneu “és el primer festival de la
república catalana” i va afegir
que amb Pedro Sánchez com a
president “no tot serà fàcil ni
ràpid”. La directora general de
Cultura Popular, María Ángeles
Blasco, va destacar que aquest
certamen “és un instrument que
ha de permetre millorar la vida
de les persones a través de la
cultura en majúscules, els maridatges amb la dansa, la gastronomia i el patrimoni, entre
d’altres, per la qual cosa actua
com a altaveu pel territori”. Així mateix, la vicepresidenta de
l’IEI, Rosa Pujol, va afirmar que
és “un dels projectes culturals
de país”.

Nick Cave llueix al Primavera la
seua contundència elegant
Va actuar després del concert de la cantant islandesa Björk
ACN

❘ BARCELONA ❘ El músic, escriptor, actor i compositor de cine
australià Nick Cave & The Bad
Seeds va deixar clar dijous a
la nit per què era un dels reclams del Primavera Sound.
Va pujar a l’escenari Mango
després del concert de Björk
a pocs metres d’ell. Nick Cave
va arribar al Primavera Sound
dos anys després de publicar el
disc Skeleton Tree, marcat per
la mort sobtada del seu fill de
quinze anys.
Va lluir la seua música elegant i dramàtica a l’escenari

fent embogir els assistents,
que van corejar les cançons.
Un dels moments més especials
va ser quan va convidar els seguidors que eren a les primeres
files a pujar a l’escenari.
Ja a la primera cançó del
concer t poc aba ns de tres
quarts de dotze de la nit, Cave va cantar davant del públic
caminant per una passarel·la
ben pròxima als assistents, gesticulant, movent-se d’un costat
cap a l’altre, mentre interpretava el tema.
El cantant també es va atansar al públic en altres temes

amb aquest estil de rock líric
fosc tan propi de Nick Cave
que ja l’ha convertit en un dels
mites musicals contemporanis. Al llarg de la seua carrera,
Nick Cave & The Bad Seeds
han publicat àlbums tan antològics com Abattoir Blues /
The Lyre of Orpheus de, 2004
o els ja més clàssics From Her
To Eternity, de l’any 1984, o
Let in Love, del 1994 i en què
en els seus quaranta anys de
carrera ha utilitzat diferents
màscares: la de punk díscol,
la de crooner de la nit fosca de
l’ànima o la de poeta romàntic.

02/06/2018

https://www.7accents.cat/noticia/13072/el-dansaneu-es-consolida-com-el-festival-decultures-del-pirineu-i-aposta-per-la-creacio-d
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El Dansàneu incorpora nous
espais i aposta per impulsar
la creació de més projectes
Se celebrarà del 30 de juny al 8 de juliol i oferirà
preus populars per als espectacles de pagament
Del 30 de juny al 8 de juliol,
el esti al de lt res del
irine , ansàne , in ndarà
de dansa i música de
alitat les alls de l ne
Lleida
ACN
Mal Pelo, els ballarins i coreògrafs
Quim Bigas i Raquel Gualtero, la
companyia mallorquina UNAiUNA i la producció pròpia Galeuscat són els noms propis del festival, que desplegarà la seva
programació del 30 de juny al 8
de juliol a les Valls d’Àneu (Pallars
Sobirà . La 2 a edició incorpora
nous espais i manté els espectacles i la formació pensats per a
tots els públics. En concret, s’hi
sumen dos nous escenaris, els
safareigs històrico-patrimonials
de Sorpe on tindrà lloc la segona
edició del Tastàneu , i l’església
de Sant Pere del urgal, a Escaló.
Els municipis aneuencs d’Esterri d’ neu, Alt neu, Espot i La
Guingueta d’Àneu són els escenaris ja consolidats del Dànsaneu,
que planteja una proposta artística de marcat toc contemporani
buscant posar en valor l’excel lent
patrimoni de les Valls –entès com
a artístic i arquitectònic però també natural . És en aquest sentit,
s’ha decidit incorporar a manera
de subseus els dos nous emplaçaments a Sorpe i Escaló. De totes
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Puig el considera com el primer
“festival de la República Catalana”
El conseller de Cultura cessat
pel 1 , Lluís Puig, va participar virtualment des de èlgica
a la presentació del Dansàneu
del que va dir que es pot considerar el primer festival de
la República Catalana que, a
més, ha de servir per promoure un “futur de llibertat, de respecte al paisatge, al patrimoni
i a les persones, vinguin d’on
vinguin . Per una altra banda,

Puig també es va mostrar realista amb Pedro S nchez. En
aquest sentit, creu que tot i el
canvi en la presidència, no tot
serà ràpid i fàcil en relació a
la situació que estan vivint els
polítics exiliats i els que estan
a la presó. També va demanar
prudència i va recalcar que els
partits independentistes hem
donat la talla del que mereixia
el moment .

maneres, el festival repeteix programació a les esglésies de Sant
Pere a Sorpe, la de Sant Just i Sant
Pastor a Son, la de Sant Joan a Isil
o la mateixa església de Sant Vicenç a Esterri d’ neu, a banda de
Santa Maria d’Àneu, ubicada al
municipi de la Guingueta, on l’any
passat ja es van celebrar els espectacles centrals del estival i on
enguany es proposen actuacions
destacades el divendres i el dissabte de juliol, respectivament.
En el marc de la presentació,
realitzada ahir a l’IEI, la directora general de Cultura Popular,
Maria ngels lasco, va destacar
que és un instrument que ha de
permetre millorar la vida de les
persones a través de la cultura ,
mentre que, per la seva part, la
directora del festival, Rut Martínez, va explicar que la programació s’ha previst enguany com
a continuació de la celebració
de les falles pirinenques, tot i
que coincidirà de manera volguda amb les baixades de València
d’ neu i d’Alòs.
Per tal de preservar l’accés
correcte als espais, i després de
l’èxit de públic de l’any passat,
on es van exhaurir localitats en
el 80% dels espectacles de pagament, el estival de Cultures
del Pirineu mantindrà l’entrada a
preus populars a la majoria dels
espectacles programats.
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Una taula
rodona i
música pels
50 anys de les
Cantarelles
Aquest estiu farà
anys que
va tenir lloc la primera edició de
les Cantarelles d’Estiu de l’Orfeó Lleidatà, les primeres colònies musicals de Catalunya. Per
commemorar-ho, l’Espai Orfeó
ha preparat una taula rodona
19.
hores que comptarà
amb la participació de persones vinculades a les Cantarelles d’Estiu com Pep Tort o Jordi Aixalà. L’acte finalitzarà amb
l’actuació del Cor Prejove de
l’Orfeó Lleidatà. A més, el Vestíbul de l’Espai Orfeó acull una
mostra que recull la trajectòria
de les colònies Cantarelles.

El concurs de
grups novells
Música Jove
Ponent arriba
a Mollerussa
El concurs Música Jove Ponent
arribarà a Mollerussa en la seva
desena edició sota el nom de
Desemboira’t. El certamen, que
té com a objectiu obrir oportunitats a nous grups emergents
del territori ponentí, tindrà
lloc el 1 de juny al pavelló Ignasi Peraire de Mollerussa. Els
grups a1na, La Reixa i Antigona compartiran cartell amb La
Terrasseta de Preixens, mentre
que el Dj ace tancarà el programa. El preu és de euros i
anticipada, i es poden comprar
a la Pastisseria Sant Isidori, Patet, ellini i un er.

02/06/2018

https://www.lleida.com/noticia_canal/el-dansaneu-amplia-sorpe-i-escalo-i-esconverteix-en-el-primer-festival-de-la

01/06/2018

https://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-sobira/un-dansaneu-quecreix/20180601202756011453.html

01/06/2018

https://www.vilaweb.cat/noticies/lluis-puig-es-mostra-realista-amb-pedro-sanchez-icreu-que-no-tot-sera-rapid-ni-facil/

01/06/2018

https://www.vilaweb.cat/noticies/la-27a-edicio-del-dansaneu-incorpora-nous-espais-asorpe-i-escalo/

01/06/2018

https://totlleida.cat/lluis-puig-dona-suport-des-de-belgica-al-dansaneu-que-consolidael-seu-model-i-aposta-per-impulsar-la-creacio-de-projectes/

01/06/2018

https://www.teleponent.cat/lluis-puig-es-mostra-realista-amb-pedro-sanchez-i-creuque-no-tot-sera-rapid-ni-facil/

01/06/2018

http://www.teatral.net/ca/noticies/20637/es-presenta-el-dansaneu-2018-festival-decultures-del-pirineu#.Wz9xltIzZPZ

01/06/2018

https://twitter.com/serlleida?lang=es

01/06/2018

http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1405067-lluis-puig-es-mostrarealista-amb-pedro-sanchez-i-creu-que-no-tot-sera-rapid-ni-facil.html

01/06/2018

https://www.naciodigital.cat/opinio/17763/dansaneu

01/06/2018

http://www.lamanyana.cat//espectacles/public/article/la-27a-edicio-del-dansaneuincorpora-nous-espais-a-sorpe-i-escalo/?utm_source=twitter.com

01/06/2018

https://laborrufa.com/presentacio-dansaneu-2018-festival-cultures-pirineu/?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

01/06/2018

http://www.directe.cat/acn/acn/798364/lluis-puig-es-mostra-realista-amb-pedrosanchez-i-creu-que-no-tot-sera-rapid-ni-facil

01/06/2018

http://www.directe.cat/acn/acn/798364/lluis-puig-es-mostra-realista-amb-pedrosanchez-i-creu-que-no-tot-sera-rapid-ni-facil

01/06/2018

http://www.ccma.cat/324/la-27a-edicio-del-dansaneu-incorpora-nous-espais-a-sorpei-escalo/noticia/2858976/

01/06/2018

https://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-27a-edicio-dansaneu-incorpora-nousespais-sorpe-escalo-20180601133410.html

01/06/2018

http://ht.ly/psMv30khTko

31/05/2018

https://www.naciodigital.cat/opinio/17763/dansaneu
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Així doncs, la gran festa del món
rural de Catalunya, que ja s’ha fet un
lloc a l’agenda de famílies i foodies,
esdevé un magnífic aparador per als
productes del territori i de temporada perquè els visitants –fins a
30.000 en les dues edicions anteriors– tenen l’oportunitat d’adquirirlos directament als productors i pagesos i, com dèiem, també de tastarlos als restaurants que aquell cap de
setmana ofereixen menús elaborats
amb productes de proximitat de cada comarca. D’altra banda, Benvinguts a Pagès també pretén ajudar a

desestacionalitzar i redistribuir el
flux turístic de temporada, a més de
descobrir i donar valor al món de la
pagesia, tenint en compte que la
gran majoria dels sectors de l’alimentació hi tenen presència: granges de vedells, porcs i gallines, productors de làctics, cellers, apicultura, pescadors, horta, fruita, cultiu de
plantes aromàtiques, molins d’oli...
Rutes turístiques

La tercera edició de Benvinguts a Pagès ha incorporat cinc noves rutes
turístiques a la demarcació de Lleida

“per facilitar una experiència més intensa al públic que el cap de setmana del 9 i 10 de juny surti a trepitjar el
territori”, segons han indicat els organitzadors de la iniciativa. En concret, s’han proposat rutes turístiques
pel Pallars Jussà Nord - Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars
Jussà, les Garrigues - Segrià Sec i les
Garrigues, amb plans per dur a terme
durant tot de cap de setmana o bé en
una única jornada.
Les rutes proposen itineraris entre comarques veïnes per facilitar
els desplaçaments dels visitants. Ai-

01. Plantes de
llúpol i camps
d’ordi per fer
cervesa.
02. Una granja
de vaques a
Almacelles.
03. Una nena
donant menjar
a les cabres en
l’edició de
l’any passat.
SANTI IGLESIAS

xí, la ruta Pallars Jussà Nord - Alta
Ribagorça es presenta com una
oportunitat per conèixer les valls
dels Pirineus, els ramats i el patrimoni romànic de l’entorn amb excursions a cavall, i per visitar una
explotació de plantes aromàtiques,
una granja familiar i una petita formatgeria de Taüll, entre altres al·licients. La proposta centrada únicament en el Pallars Jussà és de tres
dies i es dirigeix al públic foodie,
amant del senderisme, la natura i la
fotografia. Hi descobriran productes singulars com el safrà, les herbes
remeieres, les cireres, l’oli d’oliva i
les confitures. La tercera proposta
als Pirineus se centra en el Pallars
Sobirà amb un recorregut de muntanyes, estanys, pobles amb encant
i pastors en què es divulgaran projectes de recuperació de races autòctones com la del corder xisqueta o la cabra pirenaica i els oficis de
pastor o de formatger artesà.
Al pla de Lleida s’ha preparat la
ruta Garrigues - Segrià Sec, en què
es promocionen els paisatges de secà, la cultura de l’oli, el patrimoni de
la pedra seca i les visites panoràmiques. Els visitants es podran acostar
al cultiu històric de les oliveres arbequines, a la ramaderia i, fins i tot,
a les alzines tofoneres. Finalment,
l’última proposta és a les Garrigues,
amb una ruta per la part nord i
nord-est de la comarca adreçada als
amants dels olis d’oliva i dels vins de
qualitat.
Els organitzadors de la iniciativa
han destacat que les cinc rutes definides a la demarcació de Lleida –set
a Catalunya– amplien una oferta lúdica, turística i gastronòmica que
ajuda, d’una banda, a donar valor a la
pagesia i els petits productors i, de
l’altra, a mostrar com i on es produeixen els aliments que ens arriben
cada dia a taula, saber com treballen
els pagesos, descobrir quins són els
productes de temporada i per què és
millor menjar-ne quan toca, visitar
hortes, vinyes, ramats... Vaja, que si
“ser pagès és lo millor”, ser-ho tan
sols un cap de setmana tampoc no
està gens malament. “Sempre que lo
temps acompanyi, hostiqueta!”,
com exclamaria lo Cartanyà.e

24/04/2018

http://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/N_3DelfiColome

18/04/2018

http://comunicacio21.cat/noticies-cultura21/127161-un-projecte-per-actualitzar-elcanconer-tradicional-guanya-el-3r-premi-teresa-rebull

17/04/2018

http://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/N_3rTeresaRebull
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PAN ORAM A

El congrés Gamelab se celebrarà
a Barcelona a finals de juny
VIDEOJOCS w El congrés in
ternacional de videojocs i
lleure interactiu Gamelab ha
viscut unes setmanes de ne
guit però finalment es queda
a Barcelona i ahir va anunciar
que ja té dates per a aquest
any: la nova edició de l’esde
veniment tindrà lloc del 27 al
29 de juny a l’hotel Hesperia
Tower de l’Hospitalet, en què
experts internacionals analit
zaran l’evolució d’aquest
poderós mitjà que és avui el
videojoc –a Espanya factura
1.163 milions d’euros l’any,
molt més que el cinema i la
música gravada junts– i par
laran sobre el futur del sector.
A més, aquest any Gamelab
presenta com a novetat la
incorporació d’un comitè
assessor format per figures de
reconegut prestigi amb l’ob
jectiu de consolidar l’actual
equip directiu. El nou comitè
assessor l’integren Mark
Cerny –arquitecte en cap de
PlayStation4–, Rami Ismail
–creador de Vlambeer, un
referent de la indústria inde
pendent–, Mike Sepso –de VP
Activision Blizzard–, David
Helgason –fundador d’Unity
Technologies–, Dean Takaha

shi –un periodista expert en
noves tecnologies– i Ian Li
vingstone, antic responsable
d’Eidos, la companyia que va
llançar Tomb raider al món.
Des de la seva primera edició
el 2005, Gamelab ha reunit
destacats noms de la indús
tria del videojoc, com ara
Fumito Ueda, Shigeru Miya
moto, Hideo Kojima, Ron
Gilbert o Will Wright. El
congrés va néixer a Astúries,
però el 2011 la Generalitat el
va atreure en la seva aposta
estratègica per la potència
econòmica dels videojocs. Tot
i això, els últims anys els
diners compromesos per les
administracions catalanes
havien minvat i per a aquesta
edició fins fa pocs dies encara
no sabien de quins ajuts dis
posarien, cosa que va portar
els organitzadors a pensar a
traslladar el congrés a alguna
de les ciutats europees que els
havien temptat. Finalment hi
va haver un acord i el Game
lab continuarà a la capital
catalana, on els últims anys la
presència al congrés de crea
dors i empresaris internacio
nals del sector ha impulsat la
indústria local./ Redacció

El dramaturg
Juan Mayorga, nou
acadèmic de la RAE

La crítica premia
‘La caixa entròpica’
de Francesc Torres

INSTITUCIONS wLa Reial
Acadèmia Espanyola va
escollir ahir el dramaturg
Juan Mayorga (Madrid,
1965) per ocupar la cadira
M, vacant des de la mort del
poeta Carlos Bousoño. Ma
yorga és filòsof i matemàtic,
ha col∙laborat amb Animala
rio i a la seva extensa obra
teatral cal afegir nombroses
adaptacions d’autors clàs
sics. Actualment és director
de la càtedra d’Arts Escèni
ques de la Universitat Car
los III./Redacció

ART wL’exposició del Museu
Nacional La caixa entròpica,
de Francesc Torres, va obte
nir ahir el premi ACCA al
millor projecte expositiu, que
concedeix l’Associació Cata
lana de Crítics d’Art. En un
acte celebrat al Macba van
resultar també premiats
Valentín Roma, pel seu co
missariat de Léxico familiar
de Paula Rego, i Josep Casa
martina per la seva feina
d’investigació entorn de l’ex
posició Ismael Smith, la belle
sa i els monstres. / Redacció

La Fundació Catalunya Cultura
escull 15 projectes per a la Llotja
MECENATGE w Pallapupas, el
Festival Eufònic, el 25è ani
versari d’Òpera de Butxaca i
Nova Creació, el Festival
Mixtur, els projectes Música
en Vena i Dones Visuals, el
Festival El més petit de tots, el
projecte comunitari Barris en
dansa, el Festival A Cel Obert,
el Festival Internacional de
Teatre de Tarragona (FITT),
la Fira Barcelona Internatio
nal Arts (B'Ars), el projecte
transmèdia Mironins, la Bien
nal del Paisatge, el Festival de
Cultures del Pirineu Dansa
neu, i el programa pedagògic
Cinema en curs són els quinze
projectes –de 54 sol∙licituds–
que ha seleccionat per a la
seva Llotja la Fundació Cata
lunya Cultura(FCC). La Llotja
prova de crear sinergies entre
projectes culturals necessitats
de finançament i possibles
mecenes. Els projectes reben

l’acompanyament, durant 15
mesos, d’equips de la FCC.
Durant la primera fase rebran
formació focalitzada en qües
tions tan rellevants per a les
empreses que fan mecenatge
com l’estratègia empresarial,
l’impacte social, la comunica
ció amb valors i amb les co
munitats i la capacitat d’oferir
contraprestacions. En una
segona fase, exclusiva per als
10 projectes que hagin obtin
gut la millor valoració de la
Llotja, es dona una formació
específica en la capacitació
personal per presentar el
projecte davant el món em
presarial. Finalment, en el
marc de la trobada Impulsa es
presenten públicament els 10
projectes desenvolupats da
vant un auditori d’empreses i
persones físiques sensibilitza
des amb el mecenatge cultu
ral. / Efe

L’artista abansd’ahir a la nit al Merkin Concert Hall de Nova York

ALBA VIGARAY / EFE

La Chana apassiona a Nova York actuant asseguda en una cadira

“Vaig néixer per ballar”
ESCENARIS
Francesc Peirón
Nova York

Té la seva cosa que la Chana, ba
llant asseguda en una cadira –Déu
meu, quin ritme (!), el Déu amb
qui ella beneeix la concurrència–,
sigui capaç de fer posar dret un
públic apassionat, exultant.
“We love you”, li criden.
“No estic tan guapa, ni tan jove,
però soc aquí, a New York, New
York”, diu des de l’entarimat d’un
atapeït –totes les entrades venu
des– Merkin Concert Hall, ubicat
a l’entorn del complex cultural
del Lincoln Center de Manhattan.
Ovació bestial.
La seva actuació és la cirereta.
Fa un parell de minuts que s’ha
acabat l’estrena en aquesta ciutat
del multipremiat documental La
Chana (2016), dirigit per la croata
Lucija Stojevic i que ha commo
gut. A la cineasta la inspiració li va
arribar de Beatriz del Pozo, que va
conèixer la protagonista com a
alumna. Hi va travar una amistat
profunda i ha publicat una biogra
fia: La Chana, bailaora (Capitán
Swing Libros). És la història
d’una dona que va gaudir del cel
de l’escenari i va patir l’infern del
maltractament domèstic, “del pa
re de la meva filla”, que les va
abandonar en la misèria. Se’n va
refer.
En la seva aparició real, en viu i
en directe, l’acompanya, com el

seu pigall, el seu àngel particular,
Ángel Gil Orrios, director del
Thalia Spanish Theater (amb seu
al districte de Queens), l’amic i
productor que fa gairebé 30 anys
que està entossudit a aconseguir
aquesta fita.
Va ser a la Gran Poma el 1990,
amb el quadre Cumbre Flamenca,
quan talonejava pel parquet a una
velocitat impossible. The New
York Times la va posar pels núvols
en la seva ressenya.
Gil ajuda a asseure’s aquesta
llegenda que acaba de rebre el
premi Nacional de Cultura Gitana
del Ministeri de Cultura, un guar

Després d’un taloneig,
la Chana fa que a la
sala imperi un silenci
que trenca amb un
“Visca la meva raça”
dó que la col∙loca a la llista amb
Camarón de la Isla i Paco de Lu
cía.
Quan el seu àngel surt del focus
encara és Antonia Santiago Ama
dor, de 71 anys, nascuda a Barce
lona, criada al barri de la Torrassa
(Hospitalet) i veïna de Dosrius.
Entren el cantaor Diego Amador i
el seu fill, el percussionista Diego
Amador jr., i aquella dona es
transforma. Ja és aquella fúria
dels tablaos a què es va avasar a
Los Tarantos, a la plaça Reial de la

“El que faig ho faig millor
que ningú de per aquí”
Bad Gyal, cantant, presenta ‘Worldwide angel’ a l’Apolo
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

L

a cantant Alba Farelo (Vilas
sar de Mar, 1997) no es va
imaginar mai de petita que
arribaria algun dia, o almenys no
tan ràpidament, que el seu gust pels
ritmes jamaicans l’acabarien con

vertint ja com a Bad Gyal en una es
trella de les músiques urbanes, es
pecialment el dancehall. L’any pas
sat va enlluernar al Sónar, i fa unes
quantes setmanes va posar en cir
culació la seva segona mixtape,
Worlwide angel (Pure Records/Ca
nada), que avui presentarà a la sala
Apolo (20.30 h).

capital catalana. “De Los Taran
tos recordo molt Peter Sellers
[l’actor la va posar a la pel∙lícula
The Bobo, 1967] i Salvador Dalí. A
Dalí no el recordo amb gust, sinó
amb por”, diu al final de l’especta
cle, als camerinos. El pintor se li
presentava dia sí dia no amb dos
ocelots (cadells) que li ensenya
ven les dents. “Li deia a l’amo: ‘Si
ve, no ballo’”, explica.
Davant del públic, i ja com la
Chana, es confessa. “Faré una im
provisació, però és de debò. Ells
[els Amador] estan nerviosos; no
saben que sortirà, però jo tampoc
no ho sé”. Comença amb un talo
neig i, quan sent el cantaor, fins i
tot es posa dreta, desafiant els
seus malparats genolls, per a delit
dels presents.
“Quan el noi ha començat a can
tar m’he aixecat. He pensat: ‘Ai! Si
pogués, ja ho veuries, ja!’”, diu de
broma després.
El seu primer número es tanca
amb el colofó d’un silenci que té
un efecte tan impactant com el
seu repicament. Només se sent la
seva respiració. Res més, fins que
exclama: “Visca la meva raça!”.
L’apoteosi.
Hi ha unes buleries que “surten
del cor” i un comiat que fa que els
espectadors saltin de les buta
ques. Fins i tot marxa ballant
dreta. Això sí, sense talonejar,
perquè no pot. Però, una vegada a
fora, remarca: “Vaig néixer per
ballar”. Félix Comas, segon marit,
l’home bo i tranquil, assenteix
amb el cap.c

Com definiria la música que fa
vostè?
Escoltotantamúsicaurbanaqueno
podria dirte mai que el que faig jo
sigui trap, per exemple. No és pur
dancehall,noéspurreggaeton,ésel
que surt dins de mi després d’escol
tarmoltíssimamúsicadesdepetita.
La seva nova col∙lecció de te
mes, Worlwide angel, quina dona
creu que reflecteix?
És una dona bastant sincera; sé on
soc, m’ho he guanyat perquè el que
faig ho faig millor que ningú de per
aquí.c
LLEGIU LA VERSIÓ ÍNTEGRA DE
L’ENTREVISTA AMB BAD GYAL A
www.lavanguardia.com
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CINE PROGRAMACIÓ

La cartellera de la Mostra 2018

La secció oficial, del 20 al 27 d’abril, amb deu llargmetratges de 6 països
llatinoamericans || Inauguració amb curts i clausura amb estrena televisiva
REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ La 24 edició de la Mostra de Cinema Llatinoamericà
de Catalunya, a Lleida del 20
al 27 d’abril, va donar a conèixer ahir la cartellera de films
que participaran en la secció
oficial de llargmetratges, deu
pel·lícules produïdes o coproduïdes a l’Argentina, Xile, Brasil, Uruguai, Mèxic i Veneçuela,
que podran visionar-se a l’auditori de CaixaForum. També
competiran en el certamen deu
curtmetratges de països com Espanya, l’Argentina, els Estats
Units, el Perú, Xile o el Brasil.
Com en els últims anys, la Mostra arrancarà uns dies abans, el
16, amb la projecció de la secció
de documentals a la Universitat
de Lleida.
La inauguració del certamen,
el dia 20 a la Llotja, substituirà
en aquesta ocasió la pel·lícula
inaugural per la projecció de
quatre curtmetratges de cineastes emergents del cine llatinomericà i un concert amb aromes de tango a càrrec del músic
i compositor argentí Osvaldo
Montes, que rebrà el primer Premi Talent Llatí, creat aquest any
per la Mostra.
La gala de clausura, el 27 a
la Llotja, projectarà en sessió
premiere la minisèrie televisiva
Vida privada, dirigida per Sílvia Munt i rodada l’any passat
a Lleida i Cervera, entre altres
localitzacions, pendent d’estrena a TV3. S’ha de recordar que
l’actriu i director Sílvia Munt rebrà el Premi Jordi Dauder, que
distingeix professionals del cine
català.
Les entrades (gratuïtes, no
numerades) per assistir a les
gales d’inauguració i clausura
ja estan disponibles fins a esgotar existències a la regidoria
de Cultura de la Paeria i a la
seu del Centre Llatinoamericà
de Lleida, que són els organitzadors de la Mostra.

A CONCURS
MOSTRA DE CINEMA LLATINOAMERICÀ

ENTITATS

Demanen a la DGA
participar en el pla
director de Sixena
❘ VILANOVA DE SIXENA ❘ La plataforma Sijena Sí ha reclamat
al Govern d’Aragó que tingui
en compte la ciutadania en el
procés d’elaboració del pla
director de restauració del
monestir de Sixena. S’ha de
recordar que el 4 d’abril passat tenien previst presentar
aquest pla director però es
va ajornar per “problemes
d’agenda”.

NOVELLA

Doble presentació
de novetats, avui
a Lleida
La coproducció argentinoveneçolana ‘Maracaibo’, del cineasta argentí Miguel Ángel Rocca.
MOSTRA DE CINEMA LLATINOAMERICÀ

‘El Pampero’, òpera prima del director argentí Matías Lucchesi.
MOSTRA DE CINEMA LLATINOAMERICÀ

Llargmetratges a concurs
❚ Al desierto, d’Ulises Rosell
(Argentina-Xile); Amateur, de
Sebastiàn Perillo (Argentina);
Como nuestros padres, de Laís
Bodanzky (Brasil); Maracaibo,
de Miguel Ángel Rocca (Argentina-Veneçuela); Niñas araña,
de Guillermo Helo (Xile); O filme
da minha vida, de Selton Mello
(Brasil); El Pampero, de Matías
Lucchesi (Argentina, Uruguai,
França); Sinfonía para Ana, d’E.
Ardito i V. Molina (Argentina); Vida de familia, de C. Jiménez i A.
Scherson (Xile); i El vigilante, de
Diego Ros (Mèxic).

Jurat de llargmetratges
❚ Albert Galera (escriptor i historiador de cine), Ignasi Juliachs
(crític i articulista de cine) i Sully
Fuentes (periodista i presidenta de l’Ass. de Corresponsals de
Premsa Iberoamericana).

Secció de curtmetratges

Curt ‘Matria’, del gallec Álvaro Gago, premiat a Sundance.

JOAN BLANCO

❚ Deu curts a concurs, produïts o
coproduïts per l’Argentina, Perú,
Espanya, Xile, Brasil i Mèxic. José
Mellinas, Marta González de la
Vega i Montserrat Guiu integraran el jurat.

❘ LLEIDA ❘ El Cafè del Teatre i
la llibreria Punt de Llibre de
Lleida acolliran avui a les
19.00 hores sengles presentacions de novetats literàries. Al Cafè, la lleidatana
Marta Alòs parlarà de la seua nova novel·la, de gènere
negre, Ulls maragda (Pagès
Editors). A la llibreria, la barcelonina Núria Pradas presentarà L’aroma del temps
(Rosa dels Vents).

EXPOSICIÓ

Olis i aquarel·les
de José Semitiel
a Le Petit Atelier
❘ LLEIDA ❘ La galeria d’art Le
Petit Atelier, al carrer Amsterdam de Lleida, a Balàfia,
inaugurarà dijous a les 19.30
hores una exposició de l’artista murcià José Semitiel
titulada La cara oculta de
l’ànima tocada. Fins al proper 8 de maig, el públic podrà
veure-hi una vintena d’obres,
entre olis, acrílics sobre tela
i aquarel·les, d’aquest artista
figuratiu.

FESTIVAL ARTISTES

Mal Pelo, Carles Dénia i El Pont d’Arcalís,
primers noms per al Dansàneu 2018

Concert de Kepa Junkera, en l’edició del 2017 del Dansàneu.

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ La veterana companyia gironina de dansa Mal
Pelo, el cantaor i guitarrista valencià Carles Dénia, la formació
de música tradicional El Pont
d’Arcalís i el grup de ball d’arrel
tradicional Inxa Impro Quintet
són alguns dels primers noms
confirmats per a la pròxima edició del Festival de Cultures del
Pirineu Dansàneu, que se celebrarà del 30 de juny al 8 de juliol en diverses localitats de les
Valls d’Àneu, al Pallars Sobirà.

El coreògraf català Quim Bigas,
que viu a cavall de Copenhaguen i Barcelona, o la ballarina
i coreògrafa Raquel Gualtero,
que ha mostrat els seus treballs
per Europa i Amèrica, seran altres noms del cartell del Dansàneu 2018.
El certamen, creat l’any 1992
com a escola d’estiu de formació
de dansa popular, va ser refundat el 2015 com una trobada de
dansa i música populars que ja
representa una cita ineludible

per als amants de la dansa tradicional. L’actual Festival de
Cultures del Pirineu, organitzat
pel Consell Cultural de les Valls
d’Àneu amb el suport de Generalitat, ajuntament i consell del
Sobirà, és un projecte obert al
públic de totes les edats que
vol posar en relleu la riquesa
patrimonial i natural d’Àneu i
fusionar-la amb una proposta
cultural que es vertebra a partir
de la dansa i la música d’arrel i
d’alta qualitat.

