DANSÀNEU 2020
[14/07/20 – 01/09/20]
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LES XIFRES
A CONTI NUACIÓ ES PRESENTA
UN RESUM DE L'IN FORME DE REP UTACIÓ

RESUM RECULL DE PREMSA

Audiència

Difusió

Premsa Escrita

105 impactes

6.647.000

855.458

96.349

Mitjans Digitals

170 impactes

12.342.295

-

118.019

275 impactes

18.989.295

855.458

214.368

Total

Valor (€)

Premsa escrita

Publicació

Edició

Data

El Punt Avui

GENERAL

31/08/20 D'Àneu, d'arreu

El Segre

General

Títol

Audiència

Mitjà

Tipus

106.000

Difusió
22.037

Valor (€)

2.616 Catalunya

Territori

Premsa escrita

Pagament

31/08/20 Rut Martínez

75.000

8.126

37 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

31/08/20 Rut Martínez

52.000

4.412

37 Catalunya

Suplements

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

31/08/20 El Dansàneu manté l'essència

52.000

4.412

820 Catalunya

Suplements

Pagament

El Segre

General

31/08/20 El Dansàneu mantiene su esencia

75.000

8.126

810 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

La Mañana

General

El Dansàneu cierra con éxito y apostando por la cultura
31/08/20 en vivo y los artistas del país

Suplements

Pagament

El Punt Avui

Gironines

31/08/20 D'Àneu, d'arreu

Premsa escrita

Pagament

2.000

1.788

469 Catalunya

106.000

22.037

2.616 Catalunya

Segre
El Segre en Català Català

31/08/20 EDITORIAL

52.000

4.412

637 Catalunya

Suplements

Pagament

El Segre

General

31/08/20 Editorial

75.000

8.126

643 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

El Segre

General

31/08/20 El Segre

75.000

8.126

1.931 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

31/08/20 El Segre en Català

52.000

4.412

1.866 Catalunya

Suplements

Pagament

La Mañana

General

El Dansàneu clou avui una edició de rècord tot i la
30/08/20 pandèmia

2.000

1.788

94 Catalunya

Suplements

Pagament

El Segre

General

30/08/20 El Dansàneu mira a los orígenes de la tradición

75.000

8.126

585 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

30/08/20 El Dansàneu mira als orígens de la tradició

52.000

4.412

590 Catalunya

Suplements

Pagament

El Segre

30/08/20 MISCELANEA Agenda

75.000

8.126

2.103 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

30/08/20 MISCELANEA Agenda

52.000

4.412

2.073 Catalunya

Suplements

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

29/08/20 El Dansàneu obté una xifra rècord de venda d'entrades

52.000

4.412

364 Catalunya

Suplements

Pagament

El Segre

General

El Dansàneu alcanza una cifra récord de venta de
29/08/20 entradas

75.000

8.126

361 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Diari de
Tarragona

GENERAL

29/08/20 Roberto Olivan

75.000

7.650

57 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Diari d'Andorra

GENERAL

29/08/20 La piscina de Wuhan

57.000

-

Premsa escrita

Pagament

El Segre

General

29/08/20 MISCELANEA Agenda

75.000

8.126

2.084 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

29/08/20 MISCELANEA Agenda

52.000

4.412

2.042 Catalunya

Suplements

Pagament

El Segre

28/08/20 Joan Pons

75.000

8.126

35 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

28/08/20 Joan Pons

52.000

4.412

32 Catalunya

Suplements

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

28/08/20 El Dansàneu encara la recta final

52.000

4.412

589 Catalunya

Suplements

Pagament

El Segre

General

28/08/20 El Dansàneu encara su recta final

75.000

8.126

595 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

La Mañana

General

El seva recta final amb circ contemporani i el concert
28/08/20 d'Arnau Obiols encara la

2.000

1.788

577 Catalunya

Suplements

Pagament

La Mañana

General

28/08/20 Dansàneu

2.000

1.788

41 Catalunya

Suplements

Pagament

52.000

4.412

2.081 Catalunya

Suplements

Pagament

2.000

1.788

306 Catalunya

Suplements

Pagament

52.000

4.412

73 Catalunya

Suplements

Pagament

2.000

1.788

37 Catalunya

Suplements

Pagament

75.000

8.126

72 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

General

General

Segre
El Segre en Català Català

28/08/20 MISCELANEA Agenda

La Mañana

Saurí llueix com a nou escenari del Dansàneu amb el
27/08/20 duet Criatures

General

Segre
El Segre en Català Català

27/08/20 L'església de Saurí, nou escenari del

La Mañana

General

27/08/20 Dansàneu

El Segre

General

27/08/20 La iglesia de Saurí, nuevo escenario del

576 Internacional

Segre
El Segre en Català Català

27/08/20 MISCELANEA Agenda

52.000

4.412

2.013 Catalunya

Suplements

Pagament

El Segre

General

27/08/20 MISCELANEA Agenda

75.000

8.126

2.042 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

General

Les Impuxibles aborden el tabú de la diferència d'edat
26/08/20 al 'Dansàneu'

2.000

1.788

404 Catalunya

Suplements

Pagament

General

Des-espera', el estreno de Les Impuxibles en el
26/08/20 Dansàneu

75.000

8.126

354 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

26/08/20 Des-espera', l'estrena de Les Impuxibles al Dansàneu

52.000

4.412

354 Catalunya

Suplements

Pagament

La Mañana

General

26/08/20 Dansàneu

2.000

1.788

34 Catalunya

Suplements

Pagament

El Punt Avui

GENERAL

25/08/20 Les Impuxibles, a Esterri d'Àneu

106.000

22.037

133 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

General

El Dansàneu se mantiene pero con una tercera parte
25/08/20 del aforo

75.000

8.126

575 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

El Dansàneu es manté però amb una tercera part de
25/08/20 l'aforament

52.000

4.412

578 Catalunya

Suplements

Pagament

La Mañana

General

25/08/20 ACTIVITATS

2.000

1.788

36 Catalunya

Suplements

Pagament

La Mañana

General

El Dansàneu se mantiene reduciendo el aforo a un
25/08/20 tercio y con vía 'streaming'

El Punt Avui

Gironines

25/08/20 Les Impuxibles, a Esterri d'Àneu

La Mañana
El Segre

El Segre

2.000

1.788

160 Catalunya

Suplements

Pagament

106.000

22.037

133 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

25/08/20 MISCELANEA Agenda

52.000

4.412

2.056 Catalunya

Suplements

Pagament

El Segre

General

25/08/20 MISCELANEA Agenda

75.000

8.126

2.069 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

El Segre

General

25/08/20 El Segre

75.000

8.126

2.064 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Suplements

Pagament

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

25/08/20 El Segre en Català

El Punt Avui

GENERAL

24/08/20 Palmira', en el Dansàneu

La Mañana

General

24/08/20 XTYX XYTTX YTY

La Mañana

General

Roberto Olivan i la música de gralla inauguren una
24/08/20 nova edició del Dansàneu

El Segre

General

24/08/20 Ferran Rella

Segre
El Segre en Català Català

24/08/20 Ferran Rella

Segre
El Segre en Català Català

El Dansàneu obre amb un cartell de luxe de música i
24/08/20 ball

El Segre

General

Dansàneu abre con un cartel de lujo de música y
24/08/20 danza

La Mañana

General

El Dansàneu homenatja avui la figura de la musicòloga
24/08/20 i poetessa Palmira Jaquetti

El Punt Avui

Gironines

24/08/20 Palmira', en el Dansàneu

El Segre

General

Segre
El Segre en Català Català

52.000

4.412

1.991 Catalunya

106.000

22.037

163 Catalunya

2.000

1.788

74 Catalunya

Suplements

Pagament

2.000

1.788

466 Catalunya

Suplements

Pagament

75.000

8.126

38 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

52.000

4.412

38 Catalunya

Suplements

Pagament

52.000

4.412

744 Catalunya

Suplements

Pagament

75.000

8.126

746 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

2.000

1.788

62 Catalunya

Suplements

Pagament

106.000

22.037

163 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

24/08/20 Una semana con una quincena de actos del Dansàneu

75.000

8.126

49 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

24/08/20 Setmana amb una quinzena d'actes del Dansàneu

52.000

4.412

45 Catalunya

Suplements

Pagament

Comunitat
- Valenciana

El Temps

GENERAL

24/08/20 DIALÈCTICA

-

-

Revistes

Pagament

El Segre

General

24/08/20 El Segre

75.000

8.126

2.209 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

24/08/20 El Segre en Català

52.000

4.412

2.223 Catalunya

Suplements

Pagament

El Segre

23/08/20 AL DANSÀNEU CON SEGRE

75.000

8.126

116 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

23/08/20 AL DANSÀNEU AMB SEGRE

52.000

4.412

114 Catalunya

Suplements

Pagament

La Mañana

General

23/08/20 ACTIVITATS

2.000

1.788

23 Catalunya

Suplements

Pagament

El Segre

General

23/08/20 MISCELANEA Agenda

75.000

8.126

2.070 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

23/08/20 MISCELANEA Agenda

52.000

4.412

2.052 Catalunya

Suplements

Pagament

El Segre

20/08/20 Rut Martínez

75.000

8.126

38 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

20/08/20 Rut Martínez

52.000

4.412

37 Catalunya

Suplements

Pagament

El Segre

20/08/20 «El Dansàneu presencial es un lujo»

75.000

8.126

983 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

20/08/20 «El Dansàneu presencial és un luxe»

52.000

4.412

975 Catalunya

Suplements

Pagament

El Segre

Más de una quincena de propuestas del 23 al 30 de
20/08/20 agosto

75.000

8.126

223 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

20/08/20 Més d'una quinzena de propostes del 23 al 30 d'agost

52.000

4.412

221 Catalunya

Suplements

Pagament

Diari de
Tarragona

GENERAL

20/08/20 El ballarí i coreògraf tortosí festival Dansàneu

75.000

7.650

333 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

La Mañana

General

20/08/20 El todas las entradas agotadas arranca con

2.000

1.788

369 Catalunya

Suplements

Pagament

Diari de
Tarragona

GENERAL

Premsa escrita

Pagament

General

General

General

General

20/08/20 Roberto Olivan

75.000

7.650

68 Catalunya

Segre
El Segre en Català Català

20/08/20 El Segre en Català

52.000

4.412

1.867 Catalunya

Suplements

Pagament

El Segre

20/08/20 El Segre

75.000

8.126

1.785 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

17/08/20 Arranca Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu

52.000

4.412

52 Catalunya

Suplements

Pagament

El Segre

17/08/20 Arranca Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu

75.000

8.126

53 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

16/08/20 INAUGURACIÓ DANSÀNEU

52.000

4.412

122 Catalunya

Suplements

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

16/08/20 La literatura del Dansàneu

52.000

4.412

1.002 Catalunya

Suplements

Pagament

General

General

El Segre

General

16/08/20 INAUGURACIÓN DANSÀNEU

75.000

8.126

124 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

El Segre

General

16/08/20 Reportaje

75.000

8.126

13 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

El Segre

General

Jordi Lara narra su relación con el Festival de les Valls
16/08/20 d'Àneu |

75.000

8.126

953 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

El Punt Avui

GENERAL

15/08/20 El Dansàneu torna a la vall d'Àssua

106.000

22.037

780 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

El Punt Avui

Gironines

15/08/20 El Dansàneu torna a la vall d'Àssua

106.000

22.037

780 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

La República

General

Dia: 30 d'agost (23 h) Lloc: plaça de l'Església, Esterri
d'Àneu Solo de circ íntim, fusta i cos. En un context
15/08/20 rústic, i amb la tradició pirinenca d

-

-

- Catalunya

Revistes

Pagament

La República

General

15/08/20 El Dansàneu esquiva la pandèmia

-

-

- Catalunya

Revistes

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

09/08/20 DANSÀNEU

52.000

4.412

193 Catalunya

Suplements

Pagament

El Segre

General

09/08/20 DANSÀNEU

75.000

8.126

194 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

El Segre

General

08/08/20 El Pallars Sobirà, en Lleida TV

75.000

8.126

93 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

08/08/20 El Pallars Sobirà, a Lleida TV

52.000

4.412

94 Catalunya

Suplements

Pagament

El Segre

08/08/20 CULTURA TELEVISIÓN

75.000

8.126

2.726 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Segre
El Segre en Català Català

08/08/20 CULTURA TELEVISIÓ

52.000

4.412

2.697 Catalunya

Suplements

Pagament

La Vanguardia en
català

Quefem

31/07/20 Aquí no es llença l'escut

243.000

40.412

7.974 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

La Vanguardia en
català

Quefem

31/07/20 TEATRE CLUB VANGUARDIA D

243.000

40.412

700 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

Ara

Suplement
Rar
29/07/20 L'art de reinventar-se

823 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

General

98.000

16.110

General

part d'una de les primeres regions desconfinades» va
17/07/20 ser

116.000

21.471

2.713 Nacional

Premsa escrita

Pagament

El Periódico

GENERAL

de una de las primeras regiones desconfinadas» fue
17/07/20 parte

361.000

60.870

3.699 Nacional

Suplements

Pagament

El Punt Avui

GENERAL

14/07/20 MISCELANEA Apunts

106.000

22.037

3.540 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

General

nOtícies en xarxa- 2a Part. nOtícies en xarxa- 3a Part.
14/07/20 cOPa atlasenerGia...

2.000

1.788

321 Catalunya

Suplements

Pagament

El Periódico en
Català

La Mañana

Segre
El Segre en Català Català

14/07/20 CULTURA TELEVISIÓ

52.000

4.412

2.763 Catalunya

Suplements

Pagament

El Segre

14/07/20 CULTURA TELEVISIÓN

75.000

8.126

2.801 Catalunya

Premsa escrita

Pagament

6.647.000

855.458

96.349

Audiència

Difusió

Valor (€)

Mitjà

Tipus

General

105 impactes

Mitjans digitals

Publicació

Edició

Data

Títol

Digital

Roberto Olivan reflexiona sobre el futur de la societat
01/09/20 en el nou espectacle 'INFERNO V.I.P.'

Digital

El Dansàneu tanca la 29a edició amb les entrades
exhaurides, preservant les produccions pròpies i la
31/08/20 cultura en viu

Agència Catalana
de Notícies

Digital

Ferran Rella, president del Consell Cultural de les Valls
d'Àneu, entitat que organitza el Dansàneu, valora la
31/08/20 29a...

Viurealspirineus.
cat

Digital

Les Valls d'Àneu posen fi a set dies magnífics de
31/08/20 dansa, música i patrimoni

Pallarsdigital.cat

Digital

El Dansàneu tanca la 29a edició preservant les
31/08/20 produccions pròpies i la cultura en viu

Lleida.com

Digital

31/08/20 El Dansàneu manté l'essència

Catalonia Today

Digital

31/08/20 D'Àneu, d'arreu

Setmanari l'Ebre

Nació Berguedà

Alacarta.cat Lleida Televisió
Alacarta.cat Lleida Televisió

Audiència

Difusió

Valor (€)

Territori

119

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

2.069

-

24 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

158

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

2.773

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

119

-

24 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

NILAK & ARNAU OBIOLS Dansàneu, Festival de
31/08/20 cultures del Pirineu

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

DUET DAURA Dansàneu, Festival de cultures del
31/08/20 Pirineu

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Alacarta.cat Lleida Televisió

Digital

OVIDI 25 & FACTORIA MASCARÓ Dansàneu, Festival
31/08/20 de cultures del Pirineu

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Alacarta.cat Lleida Televisió

Digital

31/08/20 BIRAKA Dansàneu, Festival de cultures del Pirineu

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Alacarta.cat Lleida Televisió

Digital

ORQUESTRINA TRAMA Dansàneu, Festival de cultures
31/08/20 del Pirineu

Alacarta.cat Lleida Televisió

Digital

FACTORIA MASCARÓ & LA NOVA EUTERPE Dansàneu,
31/08/20 Festival de cultures del Pirineu

ara.cat

Digital

31/08/20 El Dansàneu aconsegueix salvar la 29ª edició

Digital

Coronavirus en España, última hora en directo | Más
de 3.000 voluntarios en Perú en 10 minutos para
31/08/20 probar la vacuna china

MSN ES

La Mañana Digital Digital

El Dansàneu clou la seva 29a edició preservant les
produccions pròpies, la cultura en viu i exhaurint
31/08/20 localitats en tots els espectacles de pagament

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

75.994

-

608 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

254.006

-

Mitjans digitals

Gratuït

3.169

-

Mitjans digitals

Gratuït

3.924 Nacional

24 Catalunya

segre.com

Digital

31/08/20 Dansàneu, la cultura és segura

6.339

-

63 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

segre.com

Digital

31/08/20 El Dansàneu manté l'essència

6.339

-

63 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Lleida.com

Digital

30/08/20 El Dansàneu mira als orígens de la tradició

2.773

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

La República

Digital

El Dansàneu tanca la 29a edició amb les entrades
exhaurides, preservant les produccions pròpies i la
30/08/20 cultura en viu

11.885

-

59 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

escenadelamemo
ria

Digital

30/08/20 Biraka

-

-

- Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu tanca la 29a edició amb les entrades
exhaurides, preservant les produccions pròpies i la
30/08/20 cultura en viu

200.050

-

2.000 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Agència Catalana
de Notícies

Digital

El Dansneu tanca la 29a edici amb les entrades
exhaurides, preservant les produccions prpies i la
30/08/20 cultura en viu

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Agència Catalana
de Notícies

Digital

El Dansàneu tanca la 29a edició amb les entrades
exhaurides, preservant les produccions pròpies i la
30/08/20 cultura en viu

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Agència Catalana
de Notícies

Digital

Ferran Rella, president del Consell Cultural de les Valls
d'Àneu, entitat que organitza el Dansàneu, valora la
30/08/20 29a...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Agència Catalana
de Notícies

Digital

La directora del Dansàneu, Rut Martínez, diu que el
més destacat de la 29a edició del festival és que sha
30/08/20 pogut celebrar

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Agència Catalana
de Notícies

Digital

Pla general de l'espectacle del Dansàneu 'Ovidi 25' en
homenatge a la figura d'Ovidi Montllor amb danses de
30/08/20 Factoria...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Agència Catalana
de Notícies

Digital

Pla tancat de l'actuació del Dansàneu de la polifonia
vocal de La Nova Euterpe i la dansa de la Factoria
30/08/20 Mascaró, el...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Agència Catalana
de Notícies

Digital

Pla obert de l'espectacle de l'Orquestrina Trama al
30/08/20 Dansàneu, el 30 d'agost de 2020. (Horitzontal)

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Agència Catalana
de Notícies

Digital

Pla general de l'espectacle del Dansneu 'Ovidi 25' en
homenatge a la figura d'Ovidi Montllor amb danses de
30/08/20 Factoria...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Agència Catalana
de Notícies

Digital

Pla tancat de l'actuaci del Dansneu de la polifonia vocal
de La Nova Euterpe i la dansa de la Factoria Mascar,
30/08/20 el...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Agència Catalana
de Notícies

Digital

Pla obert de l'espectacle de l'Orquestrina Trama al
30/08/20 Dansneu, el 30 d'agost de 2020. (Horitzontal)

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Viurealspirineus.
cat

Digital

30/08/20 Emotiu homenatge a Ovidi Montllor al Dansàneu

158

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu clou la seva 29a edició exhaurint localitats
30/08/20 en tots els espectacles de pagament

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El festival Dansàneu cierra su 29 edición tras una
30/08/20 semana de propuestas culturales

344.277

-

3.443 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

Coronavirus.- El festival Dansàneu cierra su 29 edición
30/08/20 tras una semana de propuestas culturales

344.277

-

3.443 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El festival Dansàneu cierra su 29 edición tras una
30/08/20 semana de propuestas culturales

937.506

-

8.484 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

gentedigital.es

Digital

El festival Dansàneu cierra su 29 edición tras una
30/08/20 semana de propuestas culturales

elpuntavui.cat

Digital

30/08/20 D'Àneu, d'arreu

segre.com

Digital

30/08/20 El Dansàneu mira als orígens de la tradició

Viurealspirineus.
cat
Viurealspirineus.
cat
Alacarta.cat Lleida Televisió

ccma.cat

Comarques de
Ponent
europapress.es
europapress.es
20minutos.es

1.189

-

Mitjans digitals

Gratuït

71.312

-

428 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

6.339

-

63 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

Èxit del Duet Daura i la seva música tradicional al
29/08/20 Dansàneu

158

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

29/08/20 Memorable estrena d'Arnau Obiols i Nilak al Dansàneu

158

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

29/08/20 MARALA Dansàneu, Festival de cultures del Pirineu

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

ccma.cat

Digital

Circ i música pirinenca a Dansàneu, amb Nilak i Arnau
29/08/20 Obiols

200.050

-

2.000 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

diaridetarragona.
com

Digital

29/08/20 Inferno V.I.P.',un grito de emergencia

28.525

-

300 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

diariandorra.ad

Digital

29/08/20 El cor canta a les Valls d'Àneu

16.566

-

215 Internacional

Mitjans digitals

Gratuït

segre.com

Digital

29/08/20 El Dansàneu obté una xifra rècord de venda d'entrades

6.339

-

63 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu assoleix una xifra rècord de venda
28/08/20 d'entrades malgrat reduir l'aforament

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu assoleix una xifra rècord de venda
28/08/20 d'entrades malgrat reduir l'aforament

2.069

-

24 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

La directora del Dansneu, Rut Martnez, diu que han
venut ms entrades que mai i explica que tamb hi ha
28/08/20 una part...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Agència Catalana
de Notícies

Digital

La directora del Dansneu, Rut Martnez, diu que estan
contents amb com est anant el festival i creu que s
28/08/20 un...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Lleida Diari

Digital

El Dansàneu assoleix una xifra rècord de venda
28/08/20 d'entrades tot i haver reduït a un terç l'aforament

3.962

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu assoleix una xifra rècord de venda
d'entrades tot i haver reduït a un terç l'aforament dels
28/08/20 espectacles

11.885

-

59 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Agència Catalana
de Notícies

Digital

El Dansneu assoleix una xifra rcord de venda
d'entrades tot i haver redut a un ter l'aforament dels
28/08/20 espectacles

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Agència Catalana
de Notícies

Digital

BRUT D'IMATGES (3'17). Assaig d'una de les estrenes
del Dansneu, l'espectacle Nilak i Arnau Obiols, que
28/08/20 combina circ...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Pallarsdigital.cat
Nació Berguedà
Agència Catalana
de Notícies

La República

24 Madrid

Agència Catalana
de Notícies

Digital

TOTALS (5'12) La directora del Dansneu, Rut Martnez,
diu que estan contents i que han venut ms entrades
28/08/20 que mai i...

Lleida.com

Digital

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

28/08/20 El Dansàneu encara la recta final

2.773

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu assoleix una xifra rècord de venda
28/08/20 d'entrades tot i haver reduït ll'aforament

2.773

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

MONTSERRAT SELMA & MARIE PERERA Dansàneu,
28/08/20 Festival de cultures del Pirineu

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu assoleix una xifra rècord de venda
d'entrades tot i haver reduït a un terç l'aforament dels
28/08/20 espectacles

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Digital

BRUT D'IMATGES (3'17). Assaig d'una de les estrenes
del Dansàneu, l'espectacle Nilak i Arnau Obiols, que
28/08/20 combina circ...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Digital

TOTALS (5'12) La directora del Dansàneu, Rut
Martínez, diu que estan contents i que han venut més
28/08/20 entrades que mai i...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Digital

Pla obert on es veu la disposició de les cadires del
recinte firal d'Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà), on hi ha
28/08/20 un...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Digital

Pla obert on es veuen dos integrants del circ
contemporani de Nilak, assajant un dels números de
28/08/20 l'espectacle que...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Digital

Pla obert on es veuen dos integrants del circ
contemporani de Nilak, assajant per a l'espectacle que
28/08/20 s'estrenarà al...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Agència Catalana
de Notícies

Digital

Pla obert on es veuen tres integrants del circ
contemporani de Nilak, assajant per a l'espectacle que
28/08/20 s'estrenarà al...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Viurealspirineus.
cat

Digital

El Petit de Cal Eril i Montserrat Selma protagonistes
28/08/20 d'una nit única de música i dansa

158

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Agència Catalana
de Notícies

Digital

La directora del Dansàneu, Rut Martínez, diu que s'ha
buscat la manera de dur a terme el festival de forma
28/08/20 segura.

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Agència Catalana
de Notícies

Digital

Àfrica Llorens, integrant de Nilak, explica què hi farà a
28/08/20 l'espectacle que s'estrena al Dansàneu.

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Digital

La directora del Dansàneu, Rut Martínez, diu que han
venut més entrades que mai i explica que també hi ha
28/08/20 una part...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Agència Catalana
de Notícies

Digital

La directora del Dansàneu, Rut Martínez, diu que estan
contents amb com està anant el festival i creu que és
28/08/20 un...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Viurealspirineus.
cat

Digital

El Dansàneu assoleix una xifra rècord de venda
28/08/20 d'entrades tot i la reducció de l'aforament

158

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

CRIATURES | MARÇAL RAMON & IVÓ JORDÀ
28/08/20 Dansàneu, Festival de cultures del Pirineu

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El festival Dansàneu bat el rècord d'entrades tot i les
28/08/20 restriccions de la pandèmia

200.050

-

2.000 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

La Mañana Digital Digital

El circ contemporani de Nilak mesclat amb la música
del pirinenc Arnau Obiols i el concert de Marala Trio,
27/08/20 propostes del Dansàneu per demà divendres

3.169

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Viurealspirineus.
cat

Digital

El folk del duet Criatures omple l'església de Sant
27/08/20 Víctor de Saurí

158

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

escenadelamemo
ria

Digital

27/08/20 El petit de cal Eril & Montse Selma / Marie Perera

-

-

- Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Ràdio Seu FM

Digital

El circ contemporani de Nilak mesclat amb la música
del pirinenc Arnau Obiols, proposta del Dansàneu per
27/08/20 aquest divendres

40

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Comarques de
Ponent

Digital

27/08/20 Saurí llueix com a nou escenari del Dansàneu

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El 125è aniversari de Palmira Jaquetti es celebrarà a la
27/08/20 Filmoteca

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, puede
26/08/20 disfrutarse 'on line'

2.069

-

24 Ucraïna

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, puede
26/08/20 disfrutarse 'on line'

3.566

-

24 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

La Mañana Digital Digital

Saurí llueix com a nou escenari del Dansàneu, que
demà mescla la música del Petit de Cal Eril amb la
26/08/20 dansa flamenca de Montserrat Selma

3.169

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

1zip.ru

Digital

Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, puede
26/08/20 disfrutarse 'on line'

Lleida.com

Digital

26/08/20 Des-espera', l'estrena de Les Impuxibles al Dansàneu

rac1.org

Digital

26/08/20 Música/Cultura

ccma.cat

Digital

26/08/20 Telenotícies comarques - 26/08/2020

segre.com

Digital

26/08/20 Des-espera', l'estrena de Les Impuxibles al Dansàneu

Lleida.com
Alacarta.cat Lleida Televisió
Agència Catalana
de Notícies
Agència Catalana
de Notícies
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de Notícies
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de Notícies
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The World News
Spanish news
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Nació Berguedà
Alacarta.cat Lleida Televisió
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-

24 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

2.773

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

-

-

- Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

200.050

-

2.000 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

6.339

-

63 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, puede
26/08/20 disfrutarse 'on line'

497.613

-

3.981 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu es manté però amb una tercera part de
25/08/20 l'aforament

2.773

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu es manté reduint l'aforament a un terç i
25/08/20 retransmetent els espectacles per internet

2.069

-

24 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

PALMIRA | ELISENDA RUÉ & IZAN RUBIO Dansàneu,
25/08/20 Festival de cultures del Pirineu

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu es manté, reduint-ne l'aforament a un
25/08/20 terç i retransmetent els espectacles per internet

3.962

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

La Borrufa
Pallarsdigital.cat
La Llança
Som Garrigues
Viurealspirineus.
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segre.com
La República
Agència Catalana
de Notícies
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Digital

Les Impuxibles aborden el tabú de la diferència d'edat
en les relacions de parella en la seva estrena aquesta
25/08/20 nit al Dansàneu, 'Des-espera'

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu es manté reduint l'aforament a un terç i
25/08/20 retransmetent els espectacles per internet

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu estrena la nova peça de Les Impuxibles
25/08/20 amb les germanes Peya

2.069

-

34 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

Les Borges, Juneda, l'Albagés, Juncosa i Bovera
25/08/20 suspenen la Festa Major

119

-

24 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

Palmira Jaquetti omple Sant Pere de Sorpe en la
25/08/20 segona jornada del Dansàneu

158

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu es manté però amb una tercera part de
25/08/20 l'aforament

6.339

-

63 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu es manté, reduint-ne l'aforament a un
24/08/20 terç i retransmetent els espectacles per internet

11.885

-

59 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu es manté, reduint-ne l'aforament a un
24/08/20 terç i retransmetent els espectacles per internet

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Digital

El Dansàneu es manté adaptant-se a les noves
restriccions, redueix aforaments i es retransmetrà en
24/08/20 directe via 'streaming'

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

158

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

La mirada reflexiva del ballarí Roberto Olivan sobre la
crisi actual inaugura un Dansàneu amb aforaments
24/08/20 reduïts

Viurealspirineus.
cat

Digital

El ballarí i coreògraf Roberto Olivan inaugura un
24/08/20 Dansàneu amb aforaments reduïts

escenadelamemo
ria

Digital

24/08/20 Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu

-

-

- Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

segre.com

Digital

24/08/20 Dansàneu. 29è Festival de Cultures del Pirineu

6.339

-

63 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

La mirada reflexiva del ballarí Roberto Olivan sobre la
24/08/20 crisi actual inaugura el Dansàneu

3.962

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El ballarí Roberto Olivan dona el tret de sortida al
24/08/20 festival Dansàneu

2.069

-

34 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu es manté adaptant-se a les noves
24/08/20 restriccions Covid

2.773

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

Reducció d'aforament i emissió en streaming al
24/08/20 dansÀneu

158

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

Roberto Olivan inaugura con un «reflexivo» solo el
24/08/20 festival Dansàneu

198

-

24 Madrid

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

La mirada reflexiva del ballarí Roberto Olivan sobre la
crisi actual inaugura un Dansàneu amb aforaments
24/08/20 reduïts

3.962

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

INFERNO V.I.P. | ROBERTO OLIVAN Dansàneu,
24/08/20 Festival de cultures del Pirineu

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Ballarí i coreògraf Roberto Olivan inaugura un
24/08/20 Dansàneu adaptat a la Covid-19

2.773

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

La mirada reflexiva del ballarí Roberto Olivan sobre la
crisi actual inaugura un Dansàneu amb aforaments
24/08/20 reduïts

2.069

-

24 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

La Mañana Digital Digital

El Dansàneu es manté, reduint-ne l'aforament a un
24/08/20 terç i retransmetent els espectacles per internet

3.169

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Agència Catalana
de Notícies

Digital

El Dansneu es mant, reduint-ne l'aforament a un ter i
24/08/20 retransmetent els espectacles per internet

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Digital

La mirada reflexiva del ballarí Roberto Olivan sobre la
crisi actual inaugura un Dansàneu amb aforaments
24/08/20 reduïts

396

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Ballarí i coreògraf Roberto Olivan inaugura un
Dansàneu amb aforaments reduïts però major suport
24/08/20 del públic

2.773

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

Coronavirus.- Dansàneu reduce a un tercio su aforo y
24/08/20 emitirá los espectáculos en 'streaming'

344.277

-

Mitjans digitals

Gratuït

La Mañana Digital Digital

El Dansàneu encara demà l'estrena de Les Impuxibles
de Clara Peya i Ariadna Peya en la primera jornada
24/08/20 marcada per l'aplicació de noves restriccions

3.169

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

La Mañana Digital Digital

La mirada reflexiva del ballarí Roberto Olivan sobre la
crisi actual inaugura un Dansàneu amb aforaments
24/08/20 reduïts

ccma.cat

Digital

24/08/20 Telenotícies comarques - 24/08/2020
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La Llança
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Pirineus TV
OPI

Viasona
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3.169

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

200.050

-

2.000 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu reajusta a un terç l'aforament dels
24/08/20 espectacles

6.339

-

63 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu obre amb un cartell de luxe de música i
24/08/20 ball

6.339

-

63 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

RACó CULTURA POPULAR: 'Palmira a les Valls d'Àneu',
24/08/20 un espectacle sobre el llegat de la musicòloga

7.527

-

38 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Agència Catalana
de Notícies

Digital

Pla general del ballar i coregraf Roberto Olivan durant
l'espectacle inaugural del 29 Dansneu, el 23 d'agost
23/08/20 de...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Agència Catalana
de Notícies

Digital

Pla obert del ballar i coregraf Roberto Olivan durant
l'espectacle inaugural del 29 Dansneu, el 23 d'agost
23/08/20 de...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

EFE Servicios

Digital

Roberto Olivan inaugura con un reflexivo solo el
23/08/20 festival Dansàneu

71.312

-

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

Pla general del ballarí i coreògraf Roberto Olivan
durant l'espectacle inaugural del 29è Dansàneu, el 23
23/08/20 d'agost de...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Digital

Pla obert del ballarí i coreògraf Roberto Olivan durant
l'espectacle inaugural del 29è Dansàneu, el 23 d'agost
23/08/20 de...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

segre.com
segre.com
racocatala.cat

Agència Catalana
de Notícies
Agència Catalana
de Notícies

3.031 Nacional

Digital

La mirada reflexiva del ballarí Roberto Olivan sobre la
crisi actual inaugura un Dansàneu amb aforaments
23/08/20 reduïts

11.885

-

59 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Agència Catalana
de Notícies

Digital

La mirada reflexiva del ballar Roberto Olivan sobre la
crisi actual inaugura un Dansneu amb aforaments
23/08/20 reduts

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Agència Catalana
de Notícies

Digital

La mirada reflexiva del ballarí Roberto Olivan sobre la
crisi actual inaugura un Dansàneu amb aforaments
23/08/20 reduïts

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Comarques de
Ponent

Digital

La mirada reflexiva del ballarí i coreògraf Roberto
23/08/20 Olivan sobre la crisi actual inaugura el 29è Dansàneu

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Agència Catalana
de Notícies

Digital

Pla general del ballar i coregraf Roberto Olivan durant
l'espectacle inaugural del 29 Dansneu, el 23 d'agost
23/08/20 de...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

Agència Catalana
de Notícies

Digital

Pla obert del ballar i coregraf Roberto Olivan durant
l'espectacle inaugural del 29 Dansneu, el 23 d'agost
23/08/20 de...

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Registre
previ

ccma.cat

Digital

La mirada reflexiva del ballarí Roberto Olivan sobre la
crisi actual inaugura un Dansàneu amb aforaments
23/08/20 reduïts

2.000 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

La República

200.050

-

lavanguardia.com Digital

Roberto Olivan inaugura con un 'reflexivo' solo el
23/08/20 festival Dansàneu

2.255.710

-

Mitjans digitals

Gratuït

ccma.cat

Digital

23/08/20 Telenotícies cap de setmana vespre - 23/08/2020

200.050

-

2.000 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

nuvol.com

Digital

23/08/20 Palmira Jacquetti o l'art de retenir cançons

3.962

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

cadenaser.com

Digital

22/08/20 Ser Cataluña Hora 14

287.969

-

1.872 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

cadenaser.com

Digital

21/08/20 Hoy por Hoy Lleida (21/08/2020)

287.969

-

1.872 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Enderrock

Digital

21/08/20 Les sis claus del 29è Dansàneu

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Pallarsdigital.cat

Digital

El Dansàneu es prepara per la seva 29a edició amb les
20/08/20 entrades exhaurides per a l?espectacle inaugural

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Viasona

Digital

20/08/20 29 ago 2020 - Dansàneu

3.962

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Nació Berguedà

Digital

El Dansàneu es prepara per la seva 29a edició amb les
20/08/20 entrades exhaurides per a l'espectacle inaugural

2.069

-

24 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

segre.com

Digital

20/08/20 «El Dansàneu presencial és un luxe»

6.339

-

63 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El festival Dansàneu celebra la 29a edició penjant el
19/08/20 cartell d'entrades exhaurides a l'espectacle inaugural

3.962

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

El Dansàneu inicia la seva 29a edició amb les entrades
19/08/20 exhaurides a l'espectacle inaugural

2.069

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

Dansàneu arranca día 23 con las entradas agotadas
19/08/20 para espectáculo inaugural

71.312

-

3.031 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

lavanguardia.com Digital

Dansàneu arranca día 23 con las entradas agotadas
19/08/20 para espectáculo inaugural

2.255.710

-

18.722 Nacional

Mitjans digitals

Gratuït

Ràdio Seu FM

Digital

La 29a edició del Festival Dansàneu s'obre diumenge
19/08/20 adaptada a la crisi sanitària de la COVID-19

40

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Lleida.com

Digital

El Festival Dansàneu, a punt per inaugurar una edició
19/08/20 única i segura

2.773

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

El Temps de les
Arts

Digital

14/08/20 Naturalesa ballada: Festival Dansàneu

2.773

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

La República

Digital

14/08/20 El Dansàneu esquiva la pandèmia

11.885

-

59 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

elpuntavui.cat

Digital

14/08/20 El Dansàneu torna a la vall d'Àssua

71.312

-

428 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

tornaveu.cat

Digital

13/08/20 El Dansàneu 2020 triomfa en temps de pandèmia

-

-

- Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

elpuntavui.cat

Digital

12/08/20 L'arrel mediterrània

71.312

-

428 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Surtdecasa.cat

Digital

10/08/20 Dansàneu Festival de Cultures del Pirineu

-

-

- Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

7accents

Digital

07/08/20 SE7PEUSALGAT: L'art de reinventar-se

79

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Manresadiari

Digital

La Fira Mediterrània de Manresa dona a conèixer les
21/07/20 propostes de música i arts escèniques d'aquest 2020

158

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Enderrock

Digital

21/07/20 A la descoberta de la 23a Fira Mediterrània

792

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

La Fira Mediterrània de Manresa dona a conèixer les
20/07/20 propostes de música i arts escèniques d'aquest 2020

2.773

-

28 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

Digital

La 23 Fira Mediterrània optará por un formato híbrido,
20/07/20 presencial y virtual

2.104.272

-

Mitjans digitals

Gratuït

regio7.cat

Digital

La Fira Mediterrània de Manresa planta cara a la covid20/07/20 19 combinant activitats presencials i en línia

19.413

-

194 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

nuvol.com

Digital

20/07/20 Una mirada a l'arrel per parlar del present

3.962

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

teatral.net

Digital

Fira Mediterrània dona a conèixer les propostes d'Arts
20/07/20 Escèniques i Música d'aquesta 23 edició

ccma.cat

Digital

18/07/20 Mans, de 13 a 14 h - 18/07/2020

elperiodico.cat

Digital

17/07/20 Viatge a la Lleida sense Covid

Lleida Diari
Comarques de
Ponent
EFE Servicios

Ajuntament de
Manresa
abc.es

170 impactes

18.772 Nacional

21.464 Nacional

1.189

-

24 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

200.050

-

2.000 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

14.262

-

93 Catalunya

Mitjans digitals

Gratuït

12.342.295

-

118.019

Audiència

Difusió

Valor (€)

Valor (€)

Audiència

Difusió

Premsa Escrita

105 impactes

6.647.000

855.458

96.349

Mitjans Digitals

170 impactes

12.342.295

-

118.019

275 impactes

18.989.295

855.458

214.368

Total
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www.clubdelsubscriptor.cat

CrònicaDansàneu

D’Àneu, d’arreu

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

972 18 64 45

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2x1 TOT L’ANY

PARCS AQUÀTICS

WATER WORLD / AQUADIVER
Temporada 2020

OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 35 euros

Parc d’aventura als
arbres del Montseny
Sortida 202 Eix Transversal
C-25 (Coll de Revell),
d’Arbúcies

(No acumulable a altres ofertes i/o promocions)

Cal presentar la targeta del club del subscriptor
d’El Punt Avui directament a la taquilla

OFERTA 2x1

Quim Giron, en el colofó de Nilak i Arnau Obiols ■ JOAN BLANCO / DANSÀNEU

Si fa 5.000 anys s’hagués celebrat el Dansàneu, es faria envoltant un
estany i amb una vegetació molt diferent de l’actual. El teatre, com el
Jordi
paisatge, es transforma
contínuament i sobreviu
Bordes
a les adversitats en forEsterri d’Àneu
ma d’inclemències meteorològiques, o s’hibrida com el pi roig i el
pi negre. I aprèn, com el picot negre ha hagut d’aprendre que només podrà capturar
el fruit si abans encasta la pinya en una clivella del tronc. El festival, que es va acabar
ahir, sap conciliar el ritme tranquil del Pirineu a l’estiu i oferir una proposta seductora
per disfrutar de la frescor, l’aire fresc carregat de les olors del bosc alt del Mediterrani
i les tronades de tarda. El canvi de dates i la
Covid-19 van obligar a modificar emplaçaments. Van exhaurir totes les entrades i, a
causa de la pluja, es van traslladar actuacions al recinte firal, entre bales de palla i
amb la remor del riu de fons. Diu el personatge que teatralitza la visita de l’EcoMuseu que les tradicions d’Àneu no discrepen
gaire del Pirineu basc. També el circ contemporani es deixa agombolar per la música d’arrel d’Arnau Obiols i s’hi adapta.
El projecte Nilak és una aventura entusiasta per aportar arts en viu a les poblacions més disperses. La producció garanteix noms d’artistes com ara Hotel Iocandi, Quim Giron i José Luis Redondo en un
cartell en què també es poden trobar altres noms que reivindiquen com ara Les
Sistars, Ntalades i Sílvia Capell. El repte,
que legitima la intervenció en el Festival de
Dansa, Música i Patrimoni, és la incorporació de la música d’Arnau Obiols en cada
número dels artistes. La residència, a més,
permet que hi hagi transicions per anar
encadenant els números de corda, de mà
a mà, d’escala, de pal xinès, d’equilibri
amb ampolles i, finalment, l’aparició inclassificable del verticalista Quim Giron,
que es folra el cap de fang tot construint
figures mitològiques, tan enigmàtiques
com sorprenents. L’acció sintonitza grà———————————————————

cies al fil musical en directe d’Obiols, que
empatitza amb la intervenció de cada artista, des del silenci o amb el bucle de
sons que ell mateix emet. Obiols serà amb
Magí Serra en la inauguració de Fira Mediterrània, fent una llarga travessia pels
camins de transhumància de Manresa.
Marala Trio (format per la catalana Selma Bruna, la mallorquina Clara Fiol i la valenciana Sandra Monfort) va presentar divendres a la nit el seu primer disc, A trenc
d’alba. Fa més de dos anys i mig que indaguen en les arrels dels tres territoris i
n’exploten les semblances i diferències.
Un punt d’arrencada suggeridor que han
sabut anar arrodonint fins a destil·lar els
sons de subtilitat melòdica d’aquest disc.
Sens dubte, les tres personalitats pivoten
al voltant del focus. Si Fiol arrela en l’essència i en un estatisme central, Bruna i
————————————————————————————————————————————————————

En l’excursió naturalista diuen
que el millor espectacle de la
contrada és el del bramul dels
cérvols, a finals de setembre
————————————————————————————————————————————————————

Monfort van compartint guitarra i una
interpretació molt més dinàmica, fins a
esgotar el darrer alè de cada nota.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, somreia per sota de la mascareta escoltant les explicacions del naturalista Francesc Rodríguez en l’excursió per les planes
de Son, divendres al matí. Com al Sismògraf d’Olot, a Fira Tàrrega i al Terrassa Noves Tendències (per citar tres models de
festival d’arts en viu diferents), saben que
l’art rau en la capacitat d’observar què fa
l’altre: Rodríguez adverteix que cap espectacle superarà els bramuls dels cérvols de
finals de setembre. Aquell mascle que no
sedueixi amb el seu cant o les seves banyes
senyorials no podrà garantir la supervivència dels seus gens. L’art sempre ha de seduir i confrontar, sigui a dalt del Pirineu, a la
costa o en plena metròpoli. El paisatge fluctua amb els humans. I l’art fa el contrast
per identificar-ho. A Àneu i arreu. ■

Circuit Acrobàtic, Esquirol o
Guineu
màxim 4 entrades per
subscriptor

de Federico García Lorca

18 € (menors) - 22 € (adults)
La Selva de l’Aventura us brinda
l’oportunitat de gaudir d’un
circuit acrobàtic entre arbres de
gran altura. Ponts penjants,
tirolines o grans lianes, són
algunes de les activitats que us
faran gaudir del bosc d’una
manera inèdita i original.

Sala La Planeta de Girona,
dissabte 5 de setembre a les
20.30 h i diumenge 6 de
setembre a les 18 h

Es recomana reserva
prèvia: 626 799 335 o
info@selvaventura.com
Cal presentar la
targeta de subscriptor
a la taquilla

2x1 TOT L’ANY

YERMA
PROJECTE INGENU / DIRECCIÓ
MARC CHORNET

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 14 euros

Per reserves, cal trucar al 972 18 64 45

BERNAT
PADROSA,
Mompou el músic poeta
Festival de Guitarra Girona Costa Brava

PARC
TEMÀTIC
ST. FELIU PARC
AVENTURA

Casa de Cultura Girona,
dijous 10 de setembre,
a les 20 h.

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 10 euros

Ctra. St. Feliu de Guíxols
a Tossa de Mar, km 42,1
Horaris: Dissabtes,
diumenges i festius
(tot l’any), de 2/4 d’11
del matí a 7 de la tarda

OFERTA 2x1
LIMITADA
Circuit verd
(infantil - de 4 a 7 anys):
9 euros
Circuit blau I + II
(alçada mínima 120 cm):
20 euros

Reserves: 637 431 577
Cal presentar
directament la targeta de
subscriptor a la taquilla

Per reserves, cal trucar al 972 18 64 45

DANI GUAL
Festival de Guitarra Girona Costa Brava

Casa de Cultura Girona,
dijous 3 de setembre
a les 20 h.

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 10 euros

Per reserves, cal trucar al 972 18 64 45

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1230805L
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Una ciutat per recompondre

M

i impotència, en Lleonard ens mostra el
ai no agrairem prou les meseu potencial a través de la realitat del
ravelloses imatges que ens
nostre patrimoni. Els enfocaments de
regala l’amic Lleonard Della càmera han sabut trobar els angles
shams en aquest diari. Fotoperfectes que li han permès capturar les
grafies d’un professional amable, discret,
parets ben bastides, els racons ombregenerós i entusiasta, que ens permet pojats quan el sol de ponent esquerda les
der gaudir a través dels seus ulls del bo
pedres, les tonalitats harmonioses d’un
i millor de la nostra ciutat. Una Lleida
cel canviant segons l’hora del dia i la sofotografiada des de la passió d’una perlidesa del nostre passat. Volgudament ha
sona que, com Delshams, l’estima i la
deixat de banda la Lleida desendreçada
respecta. La fotografia és un art polièdric
i acomplexada, la ciutat del “per Lleida
capaç de projectar un llarg llistat d’inputs
ja està bé”, per ensenyar-nos els fonasubliminars que, sovint, ens arriben em- Les imatges d’en
ments totèmics de la capital de Ponent
bolcallats d’una perfecció visual corpreque esdevenen un missatge d’esperança
nedora. En un temps en què l’absurditat Delshams són el
per a tots aquells que tenen la temptade les autofotos, les conegudes selfies, llegat del mestratge
han imposat la captació d’una imatge dels que han
ció de llençar la tovallola. Parafrasejant
puntual, sovint banal i, per tant, efímeWinston Churchill, que va afirmar en
el seu famós discurs d’inauguració del
ra en el temps, les imatges estudiades i escrit la història
Palau del Parlament reconstruït després
projectades al paper d’en Delshams són de la fotografia
de la Segona Guerra Mundial, “nosaltres
el llegat fidel del mestratge dels que han
creem una ciutat i la ciutat després és
escrit amb negreta la història de la fotografia. Perquè la fotografia és paraula, discurs, emoció la que ens crea a nosaltres”. Els ulls del fotògraf que
i és també llenguatge. Una comunió que interrelaciona es passegen encuriosits sobrevolant la ciutat, cercant
la imatge amb el que pretén explicar-nos el fotògraf i supervivents entre les runes d’un passat gloriós ens inque podríem definir com una comunicació visual entre terpel·len a tots; com si ens volgués fer saber que només
l’emissor i el receptor. Enfront d’una ciutat que sembla cal voluntat perquè els fonaments, propis d’una terra
abandonada de la mà de Déu i que ens provoca dolor ben premsada, encara es mantenen.

AMADO FORROLLA

privado

el ascensor

PDeCAT y JxCat,
a patada limpia
Primero fueron pataditas por debajo de
la mesa, pero ahora
el enfrentamiento
entre el PDeCAT de
David Bonvehí y Marc
Solsona y JxCat de
Carles Puigdemont
y Jordi Sànchez ya
es sin miramientos.
Elsa Artadi, afín al expresident y miembro
destacado del nuevo
partido, aseguró a
mediados de este
mes que no veía posible una coalición
electoral con los
postconvergentes del
Partit Demòcrata y a
partir de ahí la guerra
fratricida se hizo más
evidente. El último
episodio, el proceso
judicial por las siglas
de JxCat, ahora en
manos de los de Waterloo, emprendido
por Bonvehí y compañía, lleva camino
de ser el divorcio
definitivo y ayer se
hicieron públicas varias bajas del PDeCAT
de cargos y ediles
del partido. Vamos,
que el otoño no será
caliente solo por la
Covid.

la imagen
del día

Rut Martínez
Directora del Festival
Dansàneu, que acabó
ayer con una programación de resistencia
para demostrar que
la cultura es segura
e imprescindible.

Cristina Dejuan
Artista leridana a la
que algunos vecinos
de Torrefarrera vetaron una obra artística
de mujeres besándose. Inconcebible
en pleno siglo XXI.

Marcos Serrano
Director de Geriatría
del Santa Maria, que
tiene toda la razón en
señalar la necesidad
que tienen los ancianos de recibir visitas
en las residencias.

Concierto a pie
de calle de la
Julià Carbonell
La plaza de la Sardana
vivió ayer un concierto
emocionante del sexteto
de cuerda de la Julià Carbonell, con la mezzosoprano Marta Infante y el
barítono Toni Marsol. La
cultura no se rinde.

R. Martín Villa
Una jueza argentina
ha citado a declarar
a este exgobernador
civil del franquismo
y exministro de UCD
por crímenes contra la humanidad.
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Una ciutat per recompondre

M

i impotència, en Lleonard ens mostra el
ai no agrairem prou les meseu potencial a través de la realitat del
ravelloses imatges que ens
nostre patrimoni. Els enfocaments de
regala l’amic Lleonard Delsla càmera han sabut trobar els angles
hams en aquest diari. Fotoperfectes que li han permès capturar les
grafies d’un professional amable, discret,
parets ben bastides, els racons ombregenerós i entusiasta, que ens permet pojats quan el sol de ponent esquerda les
der gaudir a través dels seus ulls del bo
pedres, les tonalitats harmonioses d’un
i millor de la nostra ciutat. Una Lleida
cel canviant segons l’hora del dia i la sofotografiada des de la passió d’una perlidesa del nostre passat. Volgudament ha
sona que, com Delshams, l’estima i la
deixat de banda la Lleida desendreçada
respecta. La fotografia és un art polièdric
i acomplexada, la ciutat del “per Lleida
capaç de projectar un llarg llistat d’inputs
ja està bé”, per ensenyar-nos els fonasubliminars que, sovint, ens arriben em- Les imatges d’en
ments totèmics de la capital de Ponent
bolcallats d’una perfecció visual corpreque esdevenen un missatge d’esperança
nedora. En un temps en què l’absurditat Delshams són el
per a tots aquells que tenen la temptade les autofotos, les conegudes selfies, llegat del mestratge
han imposat la captació d’una imatge dels que han
ció de llençar la tovallola. Parafrasejant
puntual, sovint banal i, per tant, efímeWinston Churchill, que va afirmar en
el seu famós discurs d’inauguració del
ra en el temps, les imatges estudiades i escrit la història
Palau del Parlament reconstruït després
projectades al paper d’en Delshams són de la fotografia
de la Segona Guerra Mundial, “nosaltres
el llegat fidel del mestratge dels que han
creem una ciutat i la ciutat després és
escrit amb negreta la història de la fotografia. Perquè la fotografia és paraula, discurs, emoció la que ens crea a nosaltres”. Els ulls del fotògraf que
i és també llenguatge. Una comunió que interrelaciona es passegen encuriosits sobrevolant la ciutat, cercant
la imatge amb el que pretén explicar-nos el fotògraf i supervivents entre les runes d’un passat gloriós ens inque podríem definir com una comunicació visual entre terpel·len a tots; com si ens volgués fer saber que només
l’emissor i el receptor. Enfront d’una ciutat que sembla cal voluntat perquè els fonaments, propis d’una terra
abandonada de la mà de Déu i que ens provoca dolor ben premsada, encara es mantenen.

AMADO FORROLLA

privat

l’ascensor

PDeCAT i JxCat,
a garrotada seca
Primer van ser puntadetes de peu per
sota de la taula, però
ara l’enfrontament
entre el PDeCAT de
David Bonvehí i Marc
Solsona i el JxCat de
Carles Puigdemont
i Jordi Sànchez ja és
sense miraments.
Elsa Artadi, afí a l’expresident i membre
destacat de la nova
formació, va assegurar a mitjans d’aquest
mes que no veia
possible una coalició
electoral amb els
postconvergents del
Partit Demòcrata i a
partir d’aleshores la
guerra fratricida es
va fer més evident.
L’últim episodi, el
procés judicial per les
sigles de JxCat, ara
en mans dels de Waterloo, emprès per
Bonvehí i companyia,
porta camí de ser el
divorci definitiu i ahir
es van fer públiques
diverses baixes del
PDeCAT de càrrecs i
edils del partit. Vaja,
que aquesta tardor
no serà calenta només per la Covid.

la imatge
del dia

Rut Martínez
Directora del Festival Dansàneu, que va
acabar ahir amb una
programació de resistència per demostrar
que la cultura és segura i imprescindible.

Cristina Dejuan
Artista lleidatana
a qui alguns veïns
de Torrefarrera van
vetar una obra artística de dones besantse. Inconcebible
en ple segle XXI.

Marcos Serrano
Director de Geriatria
del Santa Maria, que
té tota la raó a l’assenyalar la necessitat
que tenen els padrins de rebre visites
a les residències.

Concert a peu
de carrer de la
Julià Carbonell
La plaça de la Sardana
va viure ahir un concert
emocionant del sextet
de corda de la Julià Carbonell, amb la mezzosoprano Marta Infante i el
baríton Toni Marsol. La
cultura no es rendeix.

R. Martín Villa
Una jutge argentina
ha citat a declarar
aquest exgovernador civil del franquisme i exministre
d’UCD per crims
contra la humanitat.
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Comunicació. Entrevista a Josep Cuní sobre
l’inici de la nova temporada.

ANNA BERGA/ACN

Festival. El Gargar de Penelles tanca “amb
bona nota” en la seua edició més llarga.

FESTIVAL ESPECTACLES

El Dansàneu manté l’essència
El festival tanca set dies de dansa, música i patrimoni adaptant-se a la Covid i amb les entrades
esgotades || Santa Maria d’Àneu acull la clausura amb Factoria Mascaró i La Nova Euterpe
JOAN BLANCO

REDACCIÓ

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ El Dansàneu va
tancar ahir set dies de festival
a les Valls d’Àneu amb la constatació que “la cultura és segura i necessària”, en paraules de
la directora del certamen, Rut
Martínez, que va voler subratllar el “punt d’emoció que s’ha
respirat en aquesta edició”. Per
la seua part, Ferran Rella, president del Consell Cultural de les
Valls d’Àneu, entitat que organitza l’esdeveniment, va destacar que “el territori, el públic
i els artistes han agraït molt la
celebració del festival perquè
aquest punt de comunió ens fa
més falta que mai”. Han estat set
dies de festival de dansa, música
i patrimoni que s’han concentrat
en una quinzena de propostes
artístiques de petit i mitjà format, que sovint s’han hagut de
de resituar per adaptar-se a les
mesures de seguretat sanitàries
per la Covid-19. Malgrat tot, el
festival no va renunciar als seus
trets característics, com són l’incentiu a la producció i la voluntat de posar en contacte artistes
d’estils i disciplines diferents.
Ahir a la tarda, Santa Maria
d’Àneu va acollir la clausura del
festival amb una proposta que
es va estrenar amb la voluntat
de rodatge i que també es podrà
veure a la Fira Mediterrània de
Manresa.
Es tracta d’un encàrrec a la
companyia Factoria Mascaró,
fundada pel ballarí i coreògraf
Joan Serra (creador i ànima del
Dansàneu fins que va morir),
al costat del grup de polifonia
vocal masculina La Nova Eu-

Un moment de l’espectacle ahir de la companyia Factoria Mascaró i el grup La Nova Euterpe a Santa Maria d’Àneu.

CANVI DE DATES

L’organització estudia
canviar la data del festival a
agost i no a començaments
de juliol com és habitual
terpe. Una producció que posa
l’accent en el patrimoni i que
parteix de la recuperació d’algunes peces litúrgiques populars, els goigs, principalment,
entre els quals un Magníficat de
la Vall d’Àssua, arranjades específicament per Jaume Ayats.
Abans d’aquest espectacle es va
poder disfrutar de l’Orquestri-

na Trama al castell de València
d’Àneu, un escenari que s’ha incorporat aquest any al festival.
L’espectacle de clausura va ser
a càrrec de Júlia Farrero amb
la proposta Teia, basada en la
tradició fallaire del Pirineu, a
Esterri d’Àneu.
L’organització va destacar
que en aquesta edició s’han
venut totes les entrades de
pagament que es van posar a
la venda, més de 1.500, mentre el Consell Cultural de les
Valls d’Àneu estudia resituar
la celebració del festival al mes
d’agost, ja que l’ocupació a l’Alt
Pirineu és més elevada durant la
primera setmana de juliol.

JOAN BLANCO

L’Orquestrina Trama, ahir al castell de València d’Àneu.

MÚSICA CONCERT

Aran Musicau tanca la primera edició a
l’església de Mijaran amb èxit de públic

L’actuació de Pixie & Dixie a l’església de Mijaran.

❘ VIELHA ❘ Aran Musicau, iniciativa
de Torisme Val d’Aran enfocada a dinamitzar els dissabtes a
la tarda del mes d’agost, es va
clausurar a l’església de Mijaran
de la mà del quintet de swing
Pixie & Dixie. L’església, que
figurava com a alternativa a
l’espai natural Pla de Batalher
en cas de pluja, es va omplir de
temes musicals en aquesta modalitat de swing. El projecte,
que va nàixer com a alternativa al clàssic Romanic Musicau,

que consistia en la visita guiada
pel romànic de la Val seguida
d’un concert de música clàssica, a causa de la Covid-19, es
va traslladar a espais naturals
on poder oferir concerts a l’aire
lliure, preservant les recomanacions sanitàries.
Aran Musicau ha comptat
amb tres escenaris naturals
com: el santuari de Montgarri
(Naut Aran), Sant Blai de Les
(Baish Aran) i Pla de Batalher
de Gausac (Miei Aran). El for-

mat ha arribat per quedar-se
per la bona acollida demostrada per les més de 500 persones
que han seguit els tres concerts
dels grups: The Handris Quartet (grup vocal), Trio Neubauer
(corda i flauta travessera) i Pixie
& Dixie (banda de swing). Tres
estils musicals que han sabut
combinar espais i música, entre els quals destaca l’actuació
de Sant Blai de Les que es va
dedicar al 250 aniversari de la
mort de Beethoven.
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Comunicación. Entrevista a Josep Cuní
sobre el inicio de la nueva temporada
Festival. El Gargar de Penelles cierra “con
buena nota” su edición más larga

FESTIVAL ESPECTÁCULOS

El Dansàneu mantiene su esencia
El festival cierra siete días de danza, música y cultura popular adaptándose a la Covid y con entradas
agotadas|| Santa Maria d’Àneu acoge la clausura con Factoria Mascaró y La Nova Euterpe
JOAN BLANCO

REDACCIÓN

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ El Dansàneu cerró ayer siete días de festival
en les Valls d’Àneu con la constatación de que “la cultura es
segura y necesaria”, en palabras
de la directora del certamen,
Rut Martínez, que quiso subrayar el “punto de emoción que
se ha respirado en esta edición”.
Por su parte, Ferran Rella, presidente del Consell Cultural de
les Valls d’Àneu, entidad que
organiza el evento, destacó que
“el territorio, el público y los
artistas han agradecido mucho
la celebración del festival porque este punto de comunión
nos hace más falta que nunca”.
Han sido siete días de festival de
danza, música y patrimonio que
se han concentrado en una quincena de propuestas artísticas de
pequeño y mediano formato,
que a menudo se tuvieron que
reubicar para adaptarse a las
medidas de seguridad sanitarias
por la Covid-19. Pese a todo, el
festival no renunció a sus rasgos característicos, como son
el incentivo a la producción y la
voluntad de poner en contacto
artistas de estilos y disciplinas
diferentes.
Ayer por la tarde, Santa Maria d’Àneu acogió la clausura
del festival con una propuesta
que se estrenó con la voluntad
de rodaje y que también se podrá ver en la Fira Mediterrània
de Manresa. Se trata de un encargo a la compañía Factoria
Mascaró, fundada por el bailarín y coreógrafo Joan Serra
(creador y alma del Dansàneu
hasta su muerte), junto al grupo

Un momento del espectáculo ayer de la compañía Factoria Mascaró y el grupo La Nova Euterpe en Santa Maria d’Àneu.

CAMBIO DE FECHAS

La organización estudia
cambiar la fecha del festival
a agosto y no a principios
de julio como es habitual
de polifonía vocal masculina
La Nova Euterpe. Una producción que pone el acento en el
patrimonio y que parte de la recuperación de algunas piezas
litúrgicas populares, “goigs”,
principalmente, entre ellos un
Magníficat de la Vall d’Àssua,
arregladas específicamente por
Jaume Ayats. Antes de este es-

pectáculo se pudo disfrutar de la
Orquestrina Trama en el Castell
de València d’Àneu, un escenario que se ha incorporado este
año al festival. El espectáculo
de clausura fue a cargo de Júlia
Farrero con la propuesta Teia,
basada en la tradición fallaire de
los Pirineos, en Esterri d’Àneu.
La organización destacó que en
esta edición se han vendido todas las entradas de pago puestas
a la venta, más de 1.500, mientras el Consell Cultural de les
Valls d’Àneu estudia reubicar la
celebración del festival al mes
de agosto, ya que la ocupación
en el Alt Pirineu es más elevada
en la primera semana de julio.

JOAN BLANCO

La Orquestrina Trama, ayer en el Castell de València d’Àneu.

MÚSICA CONCIERTO

Aran Musicau cierra su primera edición en
la iglesia de Mijaran con éxito de público

La actuación de Pixie&Dixie en la iglesia de Mijaran.

❘ VIELHA ❘ Aran Musicau, iniciativa
de Torisme Val d’Aran enfocada a dinamizar las tardes de los
sábados del mes de agosto, se
clausuró en la Iglesia de Mijaran de la mano del quinteto de
swing Pixie&Dixie. La iglesia,
que figuraba como alternativa
al espacio natural Plan de Batalher en caso de lluvia, se llenó
de temas musicales en esta modalidad de swing. El proyecto,
que nació como alternativa al
clásico Romanic Musicau que

consistía en la visita guiada por
el románico de la Val seguida de
un concierto de música clásica,
a causa de la Covid-19, se trasladó a espacios naturales donde
poder ofrecer conciertos al aire
libre, preservando las recomendaciones sanitarias.
Aran Musicau ha contado
con tres escenarios naturales
como: el santuari de Montgarri
(Naut Aran), Sant Blai de Les
(Baish Aran) y Plan de Batalher de Gausac (Miei Aran). El

formato ha llegado para quedarse por la buena acogida demostrada por las más de 500
personas que han seguido los
tres conciertos de los grupos:
The Handris Quartet (grupo
vocal), Trio Neubauer (Cuerda
y flauta travessera) y Pixie &
Dixie (Banda de swing). Tres
estilos que han sabido combinar
espacios y música, destacando
la actuación de Sant Blai de Les
que se dedicó al 250 aniversario
de la muerte de Beethoven.
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Un colaborador de ‘La
Mañana’ ilustra un libro
en Israel para ayudar a
los niños frente al Covid
FOTO: Joan Blanco / P

La escritora Carmela Lev Ari
y el ilustrador Pepe Fainberg
han publicado un libro
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Limpieza de DPF/FAP
TU COCHE COMO EL PRIMER DÍA
La falta de potencia y el aumento
de consumo son síntomas de la
obstrucción parcial de un FAP.

NIVEL OBSTRUCCIÓN / AFECTACIÓN

20%
40%
70%

CONSUMO
POTENCIA

LIMPIEZA CON ADITIVOS
Sin necesidad de desmontar el DPF/FAP
del vehículo, actuación sobre el propio vehículo.
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CONSUMO
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-

-

-

U

E

À

Pol. Ind. “El Segre”
C/ Mineria, 20
25191 - Lleida
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www.clubdelsubscriptor.cat

CrònicaDansàneu

D’Àneu, d’arreu

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

972 18 64 45

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2x1 TOT L’ANY

PARCS AQUÀTICS

WATER WORLD / AQUADIVER
Temporada 2020

OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 35 euros

Parc d’aventura als
arbres del Montseny
Sortida 202 Eix Transversal
C-25 (Coll de Revell),
d’Arbúcies

(No acumulable a altres ofertes i/o promocions)

Cal presentar la targeta del club del subscriptor
d’El Punt Avui directament a la taquilla

OFERTA 2x1

Quim Giron, en el colofó de Nilak i Arnau Obiols ■ JOAN BLANCO / DANSÀNEU

Si fa 5.000 anys s’hagués celebrat el Dansàneu, es faria envoltant un
estany i amb una vegetació molt diferent de l’actual. El teatre, com el
Jordi
paisatge, es transforma
contínuament i sobreviu
Bordes
a les adversitats en forEsterri d’Àneu
ma d’inclemències meteorològiques, o s’hibrida com el pi roig i el
pi negre. I aprèn, com el picot negre ha hagut d’aprendre que només podrà capturar
el fruit si abans encasta la pinya en una clivella del tronc. El festival, que es va acabar
ahir, sap conciliar el ritme tranquil del Pirineu a l’estiu i oferir una proposta seductora
per disfrutar de la frescor, l’aire fresc carregat de les olors del bosc alt del Mediterrani
i les tronades de tarda. El canvi de dates i la
Covid-19 van obligar a modificar emplaçaments. Van exhaurir totes les entrades i, a
causa de la pluja, es van traslladar actuacions al recinte firal, entre bales de palla i
amb la remor del riu de fons. Diu el personatge que teatralitza la visita de l’EcoMuseu que les tradicions d’Àneu no discrepen
gaire del Pirineu basc. També el circ contemporani es deixa agombolar per la música d’arrel d’Arnau Obiols i s’hi adapta.
El projecte Nilak és una aventura entusiasta per aportar arts en viu a les poblacions més disperses. La producció garanteix noms d’artistes com ara Hotel Iocandi, Quim Giron i José Luis Redondo en un
cartell en què també es poden trobar altres noms que reivindiquen com ara Les
Sistars, Ntalades i Sílvia Capell. El repte,
que legitima la intervenció en el Festival de
Dansa, Música i Patrimoni, és la incorporació de la música d’Arnau Obiols en cada
número dels artistes. La residència, a més,
permet que hi hagi transicions per anar
encadenant els números de corda, de mà
a mà, d’escala, de pal xinès, d’equilibri
amb ampolles i, finalment, l’aparició inclassificable del verticalista Quim Giron,
que es folra el cap de fang tot construint
figures mitològiques, tan enigmàtiques
com sorprenents. L’acció sintonitza grà———————————————————

cies al fil musical en directe d’Obiols, que
empatitza amb la intervenció de cada artista, des del silenci o amb el bucle de
sons que ell mateix emet. Obiols serà amb
Magí Serra en la inauguració de Fira Mediterrània, fent una llarga travessia pels
camins de transhumància de Manresa.
Marala Trio (format per la catalana Selma Bruna, la mallorquina Clara Fiol i la valenciana Sandra Monfort) va presentar divendres a la nit el seu primer disc, A trenc
d’alba. Fa més de dos anys i mig que indaguen en les arrels dels tres territoris i
n’exploten les semblances i diferències.
Un punt d’arrencada suggeridor que han
sabut anar arrodonint fins a destil·lar els
sons de subtilitat melòdica d’aquest disc.
Sens dubte, les tres personalitats pivoten
al voltant del focus. Si Fiol arrela en l’essència i en un estatisme central, Bruna i
————————————————————————————————————————————————————

En l’excursió naturalista diuen
que el millor espectacle de la
contrada és el del bramul dels
cérvols, a finals de setembre
————————————————————————————————————————————————————

Monfort van compartint guitarra i una
interpretació molt més dinàmica, fins a
esgotar el darrer alè de cada nota.
La directora del Dansàneu, Rut Martínez, somreia per sota de la mascareta escoltant les explicacions del naturalista Francesc Rodríguez en l’excursió per les planes
de Son, divendres al matí. Com al Sismògraf d’Olot, a Fira Tàrrega i al Terrassa Noves Tendències (per citar tres models de
festival d’arts en viu diferents), saben que
l’art rau en la capacitat d’observar què fa
l’altre: Rodríguez adverteix que cap espectacle superarà els bramuls dels cérvols de
finals de setembre. Aquell mascle que no
sedueixi amb el seu cant o les seves banyes
senyorials no podrà garantir la supervivència dels seus gens. L’art sempre ha de seduir i confrontar, sigui a dalt del Pirineu, a la
costa o en plena metròpoli. El paisatge fluctua amb els humans. I l’art fa el contrast
per identificar-ho. A Àneu i arreu. ■

Circuit Acrobàtic, Esquirol o
Guineu
màxim 4 entrades per
subscriptor

de Federico García Lorca

18 € (menors) - 22 € (adults)
La Selva de l’Aventura us brinda
l’oportunitat de gaudir d’un
circuit acrobàtic entre arbres de
gran altura. Ponts penjants,
tirolines o grans lianes, són
algunes de les activitats que us
faran gaudir del bosc d’una
manera inèdita i original.

Sala La Planeta de Girona,
dissabte 5 de setembre a les
20.30 h i diumenge 6 de
setembre a les 18 h

Es recomana reserva
prèvia: 626 799 335 o
info@selvaventura.com
Cal presentar la
targeta de subscriptor
a la taquilla

2x1 TOT L’ANY

YERMA
PROJECTE INGENU / DIRECCIÓ
MARC CHORNET

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 14 euros

Per reserves, cal trucar al 972 18 64 45

BERNAT
PADROSA,
Mompou el músic poeta
Festival de Guitarra Girona Costa Brava

PARC
TEMÀTIC
ST. FELIU PARC
AVENTURA

Casa de Cultura Girona,
dijous 10 de setembre,
a les 20 h.

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 10 euros

Ctra. St. Feliu de Guíxols
a Tossa de Mar, km 42,1
Horaris: Dissabtes,
diumenges i festius
(tot l’any), de 2/4 d’11
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a les 20 h.
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Per reserves, cal trucar al 972 18 64 45
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Què collons volen?
GUSTAVO BUENO va publicar
fa 15 anys un llibre per “triturar el concepte de felicitat”.
Quan el presentava deia: “Una
Constitución que no recoge la
posibilidad de fusilar a Ibarretxe no se puede mantener. Lo
de Ibarretxe es alta traición;
lo de Maragall es alta traición;
toda la historia, desde Pericles,
nos muestra que hubiera habido un juicio sumarísimo.” Per
què està tan amargada la gent?
Començant per Nietzsche, que
deia que la felicitat és cosa de
vaques, botiguers, cristians,
dones i alguns anglesos, i que
em perdonin les vaques, els
botiguers, els cristians, les dones i alguns anglesos per citar
aquesta anada d’olla d’un home que primer t’enlluerna amb
la seva intel·ligència i després
t’adones que és un flipat. “Per
què sempre està tan enfadada
Arrimadas?”, li va dir fa temps
un poeta a una persona del meu
entorn, i no era una pregunta
retòrica. “És jove, li van bé les
coses, té salut... No ho entenc.”
Naltros tampoc. La felicitat és
limitada perquè ho són l’amor
i l’amistat. El drama es dona
quan un se’n cansa abans que
l’altre. En el llibre generacional
Memòria vintage (Empúries,
2020), Vicenç Pagès Jordà l’en-

certa quan ho explica amb dos
versos desoladors que cantàvem de petits: “Els dracs viuen
per sempre / però els nens es fan
grans.” El nen creix i rebutja
el drac, ignorant que inicia el
camí cap a la mort, i Puff s’enfonsa en el mar, condemnat a
la solitud eterna dels vampirs i
dels déus. La felicitat és només
un record, però no ens dona la
gana renunciar-hi i la reivindiquem. L’altre dia la meva filla
va anar a renovar l’abonament
d’Alsa i el treballador que la va
atendre en la depriment estació
d’autobusos (quina vergonya,
alcaldes Siurana, Ros, Larrosa
i Pueyo!) li va posar de la seva
butxaca dos euros que li faltaven. M’imagino que aquest home, després de veure Tristana,
es quedaria amb la puresa de
Catherine Deneuve i no amb
la devastació d’una Lola Gaos
que tan bé ens recorda (perquè
era tan bona actriu) la repressió franquista. Diumenge de la
setmana passada un diari de
Madrid insultava Pepa Flores
i elogiava Millán Astray. S’ha
d’odiar molt –i ser molt feixista–
per publicar aquesta porqueria.
Davant de tanta amargor, ens
ve al cap la pregunta de l’estimat Pere Rovira: Què collons
volen, els enemics de l’alegria?

JORDI LLAVINA
DIES DE CADA DIA

¿Ilisia?
TORNAVA DEL meu passeig
vespertí. Havia estat una caminada molt profitosa, perquè
m’hi havia endut una senyora
novel·la: Pastoral americana,
de Philip Roth. El nord-americà
és el meu novel·lista predilecte de l’últim terç del segle XX.
La capacitat que té de penetrar
l’ànima humana és esfereïdora. Esfereïdora, sí: l’habilitat
amb què Roth retrata les misèries humanes, la seva capacitat
per posar-nos davant els ulls,
sense filtres, la tragèdia existencial, són magistrals. Gires
una plana, acabes un paràgraf
que estava ple de descripcions
agradables, i et fueteja un dolor que identifiques de seguida, l’hagis viscut o no. I això
mateix, un fet dramàtic que té
conseqüències funestes, ja regeix tirànicament la història a
partir d’aquest moment.
Ja era a Vilafranca després
d’haver-me empolsat les sabatilles de mala manera. Llavors
un home negre se’m va adreçar
i va preguntar-me una cosa que
no vaig saber interpretar. El
seu castellà era tan precari (de
català, ni pensaments, esclar!)
com ho pugui ser el meu èuscar.
Només vaig saber identificar la
prosòdia de pregunta quan em

va dir: “¿Ilisia?” Jo vaig repetir:
“¿Ilisia?”, però, tot i que també es tractava d’una pregunta,
era del tot diferent a la que feia ell. Ell devia preguntar per
un lloc qualsevol –¿una botiga,
una illa mediterrània, un complex industrial?–, i jo ho feia
per allò que ell demanava i que
no havia entès ni poc ni molt.
Llavors l’home va dir: “Ilisia,
ilisia”, com si fos la cosa més
clara del món, i va dibuixar-se,
amb l’índex de la mà dreta, una
mena de creu damunt l’avantbraç esquerre. Jo devia fer cara
d’estaquirot, perquè ell, amb
un aire lleugerament ofès, va
afegir-hi: “Tú no religión?”, a
la qual cosa vaig replicar que
jo era un home poc creient –i
no gens crèdul– que vivia sense
cap religió coneguda, més enllà
de la religió poètica, que també
és una forma de transcendència relligadora de les coses de
l’ànima amb les del cosmos.
Dit això, l’home se’n va anar,
no sense fer una mena d’odiós
somriure de suficiència, com
volent dir: “Ets un desgraciat!
¿Com pots viure sense religió?”
Va ser quan vaig entendre què
havia volgut dir: “Església”.
¿Per què en devia voler trobar
una, però?

Seccions: Lleonard Delshams Valdés (fotografia),
Anna Barcala Sirvent (disseny), José Carlos Monge
Clemente (esports), Josep Grau Santesmasses
(societat), Eva Martínez Muruaga (economia),
Helena Culleré Garcia (comarques) i Carles Díaz
Perera (segre.com). Responsable de Cercle i
secretària de redacció: Maria Terré i Guillaumet.
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Dansàneu, la cultura és segura
El Dansàneu va tancar ahir els set dies del festival de les Valls d’Àneu amb la
constatació, en paraules de la directora, Rut Martínez, que “la cultura és segura i
necessària”. La dansa, la música i el patrimoni han estat els protagonistes d’una
quinzena de propostes artístiques de petit i mitjà format que han resistit el repunt
del coronavirus i han demostrat que amb les mesures de protecció necessària la
cultura és una necessitat vital de la qual no hauríem de prescindir mai. S’han
reduït aforaments, s’han cancel·lat tastos de productes i el servei de begudes i
s’han readaptat obres i escenaris, però el Dansàneu s’ha mantingut vigent. A més,
la Xarxa de Televisions Locals i Lleida TV han posat a disposició del certamen
un canal propi per emetre en streaming tots els espectacles, cosa que ha facilitat
que en temps de pandèmia no hàgim de renunciar a l’art. No podem ni hem de
tancar-nos a casa i reduir-ho tot al món online. La solució és, com gairebé sempre,
en un terme mitjà. És a dir, posar totes les mesures de seguretat pertinents per no
renunciar a l’emoció que suposa el directe i facilitar als absents el visionament
en altres canals. Per fer-ho només es requereix infraestructura i voluntat i ajustar
els espectacles al distanciament a què els temps obliguen. Després, la tecnologia i
les administracions han de completar l’arribada al públic i per descomptat no són
gratis. Felicitem des d’aquí tots i cadascun dels responsables i artistes d’aquesta
edició perquè han donat un exemple del camí a seguir.

La solitud de la tercera edat
La pandèmia de la Covid ha causat moltes morts en persones d’edat avançada i
el confinament i les restriccions que han comportat estan tenint grans seqüeles
en aquest col·lectiu. La pena i la solitud poden causar tants danys a la salut com
la mateixa malaltia i les residències han d’anar posant tots els mecanismes que
tinguin l’abast perquè aquestes persones puguin comptar amb un mínim contacte
amb els familiars. Ara ja és una imperiosa necessitat.
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Hospital exprés
de cent llits
a l’Arnau

Proves PCR
als barris de
Pardinyes i Secà

Tornen els vols
setmanals
a Mallorca

z La Generalitat inicia demà la
construcció d’un hospital satèl·lit
de l’Arnau, just al costat de l’actual hospital, amb cent llits i com
a prevenció per si hi ha rebrot de
la Covid.

z Les proves PCR són una de les
millors garanties per poder controlar els casos positius de Covid i evitar la seua propagació.
Aquests dies són vitals per encarar la tardor.

z L’aeroport de Lleida-Alguaire
també s’ha vist afectat per la
pandèmia. Així, els vols de Mallorca, que es van suspendre de
nou al juliol pel confinament,
tornen avui.

Medio: El Segre
Publicado: 31/08/2020
Edición: G
Sección: OPINION OPINIÓN

Audiencia: 75.000 Lectores
Difusión: 8.126 Ejemplares
Valor: 643€

OPINIÓN

SEGRE
Lunes, 31 de agosto de 2020

JOSEP GRAU
PRIMERA ESMENA

Què collons volen?
GUSTAVO BUENO va publicar
fa 15 anys un llibre per “triturar el concepte de felicitat”.
Quan el presentava deia: “Una
Constitución que no recoge la
posibilidad de fusilar a Ibarretxe no se puede mantener. Lo
de Ibarretxe es alta traición;
lo de Maragall es alta traición;
toda la historia, desde Pericles,
nos muestra que hubiera habido un juicio sumarísimo.” Per
què està tan amargada la gent?
Començant per Nietzsche, que
deia que la felicitat és cosa de
vaques, botiguers, cristians,
dones i alguns anglesos, i que
em perdonin les vaques, els
botiguers, els cristians, les dones i alguns anglesos per citar
aquesta anada d’olla d’un home que primer t’enlluerna amb
la seva intel·ligència i després
t’adones que és un flipat. “Per
què sempre està tan enfadada
Arrimadas?”, li va dir fa temps
un poeta a una persona del meu
entorn, i no era una pregunta
retòrica. “És jove, li van bé les
coses, té salut... No ho entenc.”
Naltros tampoc. La felicitat és
limitada perquè ho són l’amor
i l’amistat. El drama es dona
quan un se’n cansa abans que
l’altre. En el llibre generacional
Memòria vintage (Empúries,
2020), Vicenç Pagès Jordà l’en-

certa quan ho explica amb dos
versos desoladors que cantàvem de petits: “Els dracs viuen
per sempre / però els nens es fan
grans.” El nen creix i rebutja
el drac, ignorant que inicia el
camí cap a la mort, i Puff s’enfonsa en el mar, condemnat a
la solitud eterna dels vampirs i
dels déus. La felicitat és només
un record, però no ens dona la
gana renunciar-hi i la reivindiquem. L’altre dia la meva filla
va anar a renovar l’abonament
d’Alsa i el treballador que la va
atendre en la depriment estació
d’autobusos (quina vergonya,
alcaldes Siurana, Ros, Larrosa
i Pueyo!) li va posar de la seva
butxaca dos euros que li faltaven. M’imagino que aquest home, després de veure Tristana,
es quedaria amb la puresa de
Catherine Deneuve i no amb
la devastació d’una Lola Gaos
que tan bé ens recorda (perquè
era tan bona actriu) la repressió franquista. Diumenge de la
setmana passada un diari de
Madrid insultava Pepa Flores
i elogiava Millán Astray. S’ha
d’odiar molt –i ser molt feixista–
per publicar aquesta porqueria.
Davant de tanta amargor, ens
ve al cap la pregunta de l’estimat Pere Rovira: Què collons
volen, els enemics de l’alegria?

JORDI LLAVINA
DIES DE CADA DIA

¿Ilisia?
TORNAVA DEL meu passeig
vespertí. Havia estat una caminada molt profitosa, perquè
m’hi havia endut una senyora
novel·la: Pastoral americana,
de Philip Roth. El nord-americà
és el meu novel·lista predilecte de l’últim terç del segle XX.
La capacitat que té de penetrar
l’ànima humana és esfereïdora. Esfereïdora, sí: l’habilitat
amb què Roth retrata les misèries humanes, la seva capacitat
per posar-nos davant els ulls,
sense filtres, la tragèdia existencial, són magistrals. Gires
una plana, acabes un paràgraf
que estava ple de descripcions
agradables, i et fueteja un dolor que identifiques de seguida, l’hagis viscut o no. I això
mateix, un fet dramàtic que té
conseqüències funestes, ja regeix tirànicament la història a
partir d’aquest moment.
Ja era a Vilafranca després
d’haver-me empolsat les sabatilles de mala manera. Llavors
un home negre se’m va adreçar
i va preguntar-me una cosa que
no vaig saber interpretar. El
seu castellà era tan precari (de
català, ni pensaments, esclar!)
com ho pugui ser el meu èuscar.
Només vaig saber identificar la
prosòdia de pregunta quan em

va dir: “¿Ilisia?” Jo vaig repetir:
“¿Ilisia?”, però, tot i que també es tractava d’una pregunta,
era del tot diferent a la que feia ell. Ell devia preguntar per
un lloc qualsevol –¿una botiga,
una illa mediterrània, un complex industrial?–, i jo ho feia
per allò que ell demanava i que
no havia entès ni poc ni molt.
Llavors l’home va dir: “Ilisia,
ilisia”, com si fos la cosa més
clara del món, i va dibuixar-se,
amb l’índex de la mà dreta, una
mena de creu damunt l’avantbraç esquerre. Jo devia fer cara
d’estaquirot, perquè ell, amb
un aire lleugerament ofès, va
afegir-hi: “Tú no religión?”, a
la qual cosa vaig replicar que
jo era un home poc creient –i
no gens crèdul– que vivia sense
cap religió coneguda, més enllà
de la religió poètica, que també
és una forma de transcendència relligadora de les coses de
l’ànima amb les del cosmos.
Dit això, l’home se’n va anar,
no sense fer una mena d’odiós
somriure de suficiència, com
volent dir: “Ets un desgraciat!
¿Com pots viure sense religió?”
Va ser quan vaig entendre què
havia volgut dir: “Església”.
¿Per què en devia voler trobar
una, però?

Secciones: Lleonard Delshams Valdés (fotografía),
Anna Barcala Sirvent (diseño), José Carlos Monge
Clemente (deportes), Josep Grau Santesmasses
(sociedad), Eva Martínez Muruaga (economía),
Helena Culleré Garcia (comarcas) y Carles Díaz
Perera (segre.com). Responsable de Cercle y
secretaria de redacción: Maria Terré i Guillaumet.
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Dansàneu, la cultura es segura
El Dansàneu cerró ayer los siete días del festival de les Valls d’Àneu con la constatación, en palabras de su directora, Rut Martínez, que “la cultura es segura i
necesaria”. La danza, la música y el patrimonio han sido los protagonistas de una
quincena de propuestas artísticas de pequeño y medio formato que han resistido
el repunte del coronavirus y han demostrado que con las medidas de protección
necesaria la cultura es una necesidad vital de la que no deberíamos prescindir jamás. Se han reducido aforos, se han cancelado catas de productos y el servicio de
bebidas y se han readaptado obras y escenarios, pero Dansàneu se ha mantenido
en pie. Además, la Xarxa de Televisions Locals y Lleida TV han puesto a disposición del certamen un canal propio para emitir en streaming todos los espectáculos,
facilitando que en tiempos de pandemia no debamos renunciar al arte. No podemos ni debemos encerrarnos en casa y reducirlo todo al mundo online. La solución
está, como casi siempre, en un término medio. Es decir, poner todas las medidas
de seguridad pertinentes para no renunciar a la emoción que supone el directo y
facilitar a los ausentes su visionado en otros canales. Para ellos se requiere solo
infraestructura y voluntad y ajustar los espectáculos al distanciamiento que los
tiempos obligan. Luego, la tecnología y las administraciones han de completar la
llegada al público y por supuesto no son gratis. Felicitamos desde aquí a todos y
cada uno de los responsables y artistas de esta edición porque han dado un ejemplo del camino a seguir.

La soledad de la tercera edad
La pandemia de la Covid se ha cobrado muchas vidas de personas de avanzada
edad y el confinamiento y las restricciones que han comportado están teniendo
grandes secuelas en este colectivo. La pena y la soledad pueden causar tantos daños a la salud como la propia enfermedad y las residencias deben ir poniendo todos
los mecanismos a su alcance para que estas personas puedan tener un mínimo
contacto con sus familiares. Ahora ya es una imperiosa necesidad.
Antonio Herrera Dorado gerente de impresión.
Josep Pon i Botarda jefe de publicidad.
Eva Miranda i Cos jefa de administración.
Rosa Reig Crusells jefa de relaciones externas.
Carles Duran Codina jefe de producción.
Joan Clivillé Figueras jefe de mantenimiento.
Ferran Perdrix Sapiña jefe de I+D.
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Hospital exprés
de cien camas
en el Arnau

Pruebas PCR en
los barrios de
Pardinyes y Secà

Vuelven los
vuelos semanales
a Mallorca

z La Generalitat inicia mañana la
construcción de un hospital satélite del Arnau, justo al lado del
actual hospital, con 100 camas y
como prevención por si hay rebrote de la Covid.

z Las pruebas PCR son una de las
mejores garantías para controlar los casos positivos de Covid
y evitar su propagación. Estos
días son vitales para encarar el
otoño.

z El aeropuerto de Lleida-Alguaire también se ha visto afectado
por la pandemia. Así, los vuelos
de Mallorca, que se suspendieron de nuevo en julio por el confinamiento, vuelven hoy.
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Messi no se presenta al test ni irá hoy a
entrenar, mientras La Liga apoya al
Barça y no le dará la baja si no paga

El Palau d’Anglesola y Miralcamp no
renuncian a los fuegos artificiales ni
a la música en su Festa Major

Más deterioro
cognitivo en
los ancianos
confinados
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El mural vetado, con
escenas de amor
entre mujeres.

Santa Maria || El director de Geriatría de
este hospital aboga por abrir las residencias y
visitar a los enfermos crónicos en su casa
Lleida || Se estabiliza en la zona de riesgo
alto de los rebrotes y mañana Salud inicia la
construcción del centro satélite del Arnau
Catalunya || El índice de riesgo supera también
los 200 puntos con 1.500 contagiados más y el
Govern insiste en extremar las precauciones
es noticia ❘ 3-7

Bajas en el
PDeCAT por la
denuncia a JxCat
La crisis entre el Partit Demòcrata y JxCat se recrudeció
ayer con el anuncio de más
abandonos en la formación de
Bonvehí a raíz de la demanda
interpuesta a JxCat por las siglas de la nueva formación de
Carles Puigdemont.
panorama ❘ 14

El aeropuerto de
Lleida recupera el
viernes los vuelos
regulares a Mallorca
lleida y comarcas ❘ 12

La gota fría deja
una nevada en pleno
verano en cotas
altas del Pirineo

Protesta contra la censura de un
mural artístico en Torrefarrera
lleida y comarcas ❘ 11

guía ❘ 34
JOAN BLANCO

Dansàneu
reivindica la
seguridad de la
cultura en el
adiós del festival
El Dansàneu
cerró ayer siete
días de festival
en les Valls d’Àneu
con la constatación
de que la cultura es
segura y necesaria, también en
los tiempos de la
Covid que estamos viviendo.
guía ❘ 26

Mynews

Audiencia:
Lectores
Difusión:
Ejemplares
Valor: 1.866€

Medio: El Segre en Català
Publicado: 31/08/2020
Edición: Segre Català
Sección: PORTADA

ESPORTS | pàg. 18

GUIA | pàg. 30

Messi no es presenta al test ni anirà a
entrenar-se avui, i La Liga recolza el
Barça i no li donarà la baixa si no paga

El Palau d’Anglesola i Miralcamp no
renuncien als focs artificials ni
a la música en la festa major

Més danys
cognitius en
els padrins
confinats

52.000
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ITMAR FABREGAT

El mural vetat, amb
escenes d’amor
entre dones.

Santa Maria || El director de Geriatria
d’aquest centre advoca per obrir les residències
i visitar els malalts crònics a casa
Lleida || S’estabilitza a la zona de risc alt dels
rebrots i demà Salut comença la construcció
de l’hospital satèl·lit de l’Arnau
Catalunya || L’índex de risc supera també
els 200 punts amb 1.500 contagiats més i el
Govern insisteix a extremar les precaucions
és notícia ❘ 3-7

Baixes al
PDeCAT per la
denúncia a JxCat
La crisi entre el Partit Demòcrata i JxCat va empitjorar ahir amb l’anunci de més
abandons en la formació de
Bonvehí arran de la demanda interposada a JxCat per les
sigles de la nova formació de
Carles Puigdemont.
panorama ❘ 14

L’aeroport de Lleida
recupera divendres
els vols regulars
a Mallorca
lleida i comarques ❘ 12

La gota freda deixa
una nevada en ple
estiu en cotes
altes del Pirineu

Protesta contra la censura d’un
mural artístic a Torrefarrera

guia ❘ 34

lleida i comarques ❘ 11
JOAN BLANCO

Dansàneu
reivindica la
seguretat de la
cultura en l’adéu
del festival
El Dansàneu va
tancar ahir set
dies de festival
a les Valls d’Àneu
amb la constatació
que la cultura
és segura i necessària, també en
els temps de
la Covid que
estem vivint.
guia ❘ 26
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Els Amics de la Seu Vella premien
les millors fotos fetes des de casa
Es va impulsar durant els mesos de coninament a la ciutat
L’Associació d’Amics de
la Seu Vella va donar a
conèixer ahir les imatges
guanyadores del concurs
Seu Vella des de casa, una
de la crisi sanitària i del
Lleida
REDACCIÓ
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Imatge del monument realitzada des del balcó

El Dansàneu clou
avui una edició
de rècord tot i
la pandèmia
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Antonio Almagro
presenta els seus
‘Paisatges’ a
Le Petit Ateleier
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Actuació del Duet Daura a Esterri d’Àneu
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Espectáculo “Ovidi 25”, con la compañía de danza tradicional Factoria Mascaró.

El Duet Daura, ayer con su propuesta familiar en Esterri d’Àneu.

El Dansàneu mira a los orígenes de la tradición
Las canciones folclóricas del Duet Daura, la compañía vasca de Nerea Martínez y el homenaje a Ovidi Montllor
centran la penúltima jornada|| El festival clausura hoy su edición 2020 con Jordi Lara y La Nova Euterpe
REDACCIÓN

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ El Dansàneu encaró ayer su recta final poniendo el acento en la canción del
Duet Daura, en un espectáculo
de carácter familiar en Esterri
d’Àneu. Por la tarde, se rindió
homenaje a la figura de Ovidi
Montllor con la producción del
festival Barnasants ‘Ovidi 25’

con la colaboración de la compañía de danza tradicional
Factoria Mascaró. En la propuesta, Borja Penalba, David
Fernández y David Caño repasaron la música que divulgó el
cantautor y artista de Alcoi a
partir de poemas de Estellés,
Maria Mercè Marçal o Salvat
Papasseit, entre otros. Ya por

la noche, el Dansàneu volvió a
la iglesia de Sant Just i Pastor a
Son, sede habitual del festival,
donde se presentó el espectáculo ‘Biraka’ de la bailarina vasca Nerea Martínez, una mezcla
de música tradicional y danza
contemporánea con el que la
artista reflexiona sobre las similitudes y diferencias entre la

danza tradicional del País Vasco
con banda sonora propia: la de
la txalaparta.
La edición de este año del
Dansàneu se cerrará hoy con
estrenos como la acción poética del escritor Jordi Lara en el
castillo de València d’Àneu o la
clausura con Factoria Mascaró y La Nova Euterpe en Santa

Maria d’Àneu. El festival del
Pirineo se ha tenido que adaptar, como el resto de propuestas
culturales, a la actual situación
de pandemia, con diferentes
medidas de seguridad sanitarias. Pese a reducir a un tercio
el aforo, la edición de este año
ha alcanzado una cifra récord
en ventas de entradas.
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85260.........420 85261.........300 85262.........360 85263.........360 85264.........300 85265.........300 85266.........360 85267.........420 85268.........300 85269.........300
85270.........300 85271.........420 85272.........360 85273.........360 85274.........300 85275.........300 85276.........360 85277.........300 85278.........300 85279.........300
85280.........300 85281......10.300 85282.....600.000 85283......10.360 85284.........300 85285.........300 85286.........360 85287.........300 85288.........600 85289.........300
85290.........300 85291.........300 85292.........360 85293.........480 85294.........300 85295.........300 85296.........360 85297.........300 85298.........300 85299.........300
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Espectacle ‘Ovidi 25’, amb la companyia de dansa tradicional Factoria Mascaró.

El Duet Daura, ahir amb la seua proposta familiar a Esterri d’Àneu.

El Dansàneu mira als orígens de la tradició
Les cançons folklòriques del Duet Daura, la companyia basca de Nerea Martínez i l’homenatge a Ovidi Montllor
centren la penúltima jornada || El festival clausura avui l’edició 2020 amb Jordi Lara i La Nova Euterpe
REDACCIÓ

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ El Dansàneu va
encarar ahir la recta final posant l’accent en la cançó del
Duet Daura, en un espectacle
de caràcter familiar a Esterri
d’Àneu. A la tarda es va retre
homenatge a la figura d’Ovidi Montllor amb la producció
del festival Barnasants Ovidi

25 amb la col·laboració de la
companyia de dansa tradicional Factoria Mascaró. A la proposta, Borja Penalba, David
Fernández i David Caño van
repassar la música que va divulgar el cantautor i artista d’Alcoi
a partir de poemes d’Estellés,
Maria-Mercè Marçal o Salvat
Papasseit, entre d’altres.

Ja a la nit, el Dansàneu va
tornar a l’església de Sant Just
i Pastor a Son, seu habitual del
festival, on es va presentar l’espectacle Biraka, de la ballarina basca Nerea Martínez, una
barreja de música tradicional i
dansa contemporània amb la
qual l’artista reflexiona sobre
les similituds i diferències en-

tre la dansa tradicional del País
Basc amb banda sonora pròpia:
la de la txalaparta.
L’edició d’aquest any del
Dansàneu es tancarà avui amb
estrenes com l’acció poètica de
l’escriptor Jordi Lara al castell
de València d’Àneu o la clausura
amb Factoria Mascaró i La Nova
Euterpe a Santa Maria d’Àneu.

El festival del Pirineu s’ha hagut d’adaptar, com ho ha fet la
resta de propostes culturals, a
l’actual situació de pandèmia,
amb diferents mesures de seguretat sanitàries. Malgrat reduir a
un terç l’aforament del festival,
l’edició d’aquest any ha aconseguit una xifra rècord en vendes
d’entrades.
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85230.........300 85231.........300 85232.........360 85233.........360 85234.........300 85235.........300 85236.........660 85237.........300 85238.........300 85239.........300
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85260.........420 85261.........300 85262.........360 85263.........360 85264.........300 85265.........300 85266.........360 85267.........420 85268.........300 85269.........300
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E. GUINOVART. AGRAMUNT. PL. MERCAT.

Guinovart: satíric, tràgic i grotesc. Muestra en la que convive
una visión existencialista y sentida
del autor con su visión irónica de la
vida. Hasta el 13 de septiembre.
CASTELL DE CONCABELLA. SEGARRA.

Colors del nou país que estem
gestant. Alpe Conceptes celebra a
la comunidad LGTBI con obras para
visibilizar a todos desde la diversidad. Hasta el 15 de septiembre.

MUSEO D’ART JAUME MORERA. LLEIDA.

‘Teia’, el solo de circo
que pone fin al
Dansàneu 2020
23.00

ESTERRI
D’ÀNEU. PLAZA
DE LA IGLESIA.

Donació Miguel Gallardo. Selección de originales de los principales personajes –Makoki, Buitre
Buitaker, Perico Carambola– y recopilación de historietas que configuran la extensa carrera del autor
de cómics. Hasta el 4 de octubre.

La artista Júlia Farrero será la encargada de
clausurar el Dansàneu 2020 con un solo
de circo íntimo. La pieza que presentará
lleva el nombre de Teia y destaca por tomar las fallas del Pirineo como fuente de
inspiración. El lenguaje visual y simple de
Farrero construye una pieza que destaca
por los movimientos de la bailarina y el trapecio, hecho de madera como símbolo de
las personas con los pies enraizados en la
tradición pirenaica. La entrada es gratuita.

MUSEU DE L’URGELL. TÀRREGA. MAJOR, 11

Clausura de ‘Ossos’
Hoy es el último día para visitar la
exposición Ossos del Museu de la
Noguera. La pieza propone un viaje
a la época medieval para mostrar
las poblaciones catalanas entre los
siglos VIII y XV a través del estudio
de huesos localizados en distintos
yacimientos arqueológicos. La entrada general es de 3 €.

POESIA Y MÚSICA

12.00

VALÈNCIA D’ÀNEU. CASTILLO. GRATIS.

Ruta poética y baile
El programa del Dansàneu 2020
ofrece un recital de poesía sobre la
ficción literaria de Caterina Albert a
cargo de Jordi Lara y un concierto
con la orquestra Trama que interpretará canciones de todos los tiempos.

Micrófono abierto en Lleida

Júlia Farrero es la protagonista del show ‘Teia’.

MUSEOS
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.

COMARCAS

Exposición ‘Concabella’.

MUSEO DE LA NOGUERA. BALAGUER.

LLEIDA. CAMPO DE FÚTBOL DE GARDENY.

CAIXAFÒRUM. LLEIDA.

Antoni Alsina Amils, un artista
entre dos segles (1863-1948). Exposición permanente con obras del
escultor, a caballo entre el realismo
del vuitcentisme y el simbolismo
modernista.

10.00

20.00

MUSEO DE ARTE J. MORERA. LLEIDA.

Reclòs-osa. Colectiva que reúne
obras de Jaume Morera, Joaquín
Ureña, Rosa Siré, Albert Bayona,
Neus Buira, Eulàlia Valldosera y
otros. Hasta el 15 de noviembre.
Construint nous mons Les avantguardes històriques en la col·lecció de l’IVAM 1914-1945. Muestra
el desarrollo de los movimientos
artísticos de las primeras décadas
del siglo XX. Hasta el 10 de enero.

41

EXPOSICIÓN
HOY RECOMENDAMOS

MUSEO DE LLEIDA. LLEIDA. SANT CRIST, 1.

Col·lecció Gelonch Viladegut.
Excepcional conjunto de grabados,
de Durero, Rembrandt, Goya, Picasso, Tàpies, Miró, Warhol, Barceló y
otros. Hasta 31 de septiembre.

GUÍA

SOCIEDAD Agenda

SEGRE
Domingo, 30 de agosto de 2020

EXPOSICIONES
Y GALERÍAS

Audiencia: 75.000 Lectores
Difusión: 8.126 Ejemplares
Valor: 2.103€

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.
TORREBESSES. Centre d’interpretació de
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.
LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet.
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.
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

Para esta tarde hay un encuentro de
improvisación musical con el micrófono abierto donde todos los cantantes de Lleida podrán demostrar
su talento. Las bases fusionan jazz,
soul, hip-hop y funk.

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. Museo,
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.
RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones
de Catalunya. 655 475 661.

20.30

LLEIDA. PLAZA LA SARDANA. LA SEU VELLA.

‘Cordes a l’aire, veus al vent’
La mezzosoprano Marta Infante, el
barítono Toni Marsol y miembros de
la Orquestra Simfònica Julià Carbonell interpretarán el concierto Cordes a l’aire, veus al vent, en La Seu
Vella. La entrada es gratuita pero es
necesario reservar previamente.

21.00

SANT RAMON. SALA ENVELAT.

The Vintage Clock
El ayuntamiento de Sant Ramon ha
organizado un concierto de música
en el marco de la fiesta mayor. El
grupo The Vintage Clock está formado por tres estudiantes de viola,
clarinete y flauta travesera que dejan de lado sus instrumentos y se
muestran como cantantes de swing.
Envíe sus actos de agenda a:
cercle@segre.com.
Más información en

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.

CASTILLOS
Información y reser vas al teléfono:
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 DE ARBECA (Garrigues).

Medio: El Segre en Català
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EXPOSICIONS
I GALERIES
E. GUINOVART. AGRAMUNT. PL. MERCAT.

Guinovart: satíric, tràgic i grotesc. Mostra en la qual conviu una
visió existencialista i sentida de
l’autor amb la seua visió irònica de
la vida. Fins al 13 de setembre.
CASTELL DE CONCABELLA. SEGARRA.

Colors del nou país que estem
gestant. Alpe Conceptes celebra
la comunitat LGTBI amb obres per
visibilitzar a tothom des de la diversitat. Fins al 15 de setembre.

MUSEU D’ART JAUME MORERA. LLEIDA.

‘Teia’, el solo de
circ que posa fi al
Dansàneu 2020
23.00

ESTERRI
D’ÀNEU. PLAÇA
DE L’ESGLÉSIA.

Donació Miguel Gallardo. Selecció d’originals dels principals personatges –Makoki, Buitre Buitaker,
Perico Carambola– i recopilació
d’historietes que configuren l’extensa carrera de l’autor de còmics.
Fins al 4 d’octubre.

L’artista Júlia Farrero serà l’encarregada de
clausurar el Dansàneu 2020 amb un solo
de circ íntim. La peça que presentarà porta el nom de Teia i destaca per agafar les
falles del Pirineu com a font d’inspiració.
El llenguatge visual i simple de Farrero
construeix una peça que destaca pels moviments de la ballarina i el trapezi, fet de
fusta com a símbol de les persones amb els
peus arrelats a la tradició pirinenca. L’entrada és gratuïta.

MUSEU DE L’URGELL. TÀRREGA. MAJOR, 11.

Clausura d’‘Ossos’
Avui és l’últim dia per visitar l’exposició Ossos del Museu de la Noguera.
La peça proposa un viatge a l’època
medieval per mostrar les poblacions
catalanes entre els segles VIII i XV a
través de l’estudi d’ossos localitzats
en diferents jaciments arqueològics.
L’entrada general és de 3 €.

POESIA I MÚSICA

12.00

VALÈNCIA D’ÀNEU. CASTELL. GRATIS.

Ruta poètica i ball
El programa del Dansàneu 2020 ofereix un recital de poesia sobre la ficció literària de Caterina Albert a càrrec de Jordi Lara i un concert amb
l’orquestra Trama, que interpretarà
cançons de tots els temps.

Micròfon obert a Lleida

Júlia Farrero és la protagonista del xou ‘Teia’.

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

Exposició ‘Concabella’.

MUSEU DE LA NOGUERA. BALAGUER.

LLEIDA. CAMP DE FUTBOL DE GARDENY.

CAIXAFÒRUM. LLEIDA.

Antoni Alsina Amils, un artista
entre dos segles (1863-1948).
Exposició permanent amb obres
de l’escultor, a cavall del realisme
del vuitcentisme i el simbolisme
modernista.
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10.00

20.00

MUSEU D’ART J. MORERA. LLEIDA.

Reclòs-osa. Col·lectiva que reuneix
obres de Jaume Morera, Joaquín
Ureña, Rosa Siré, Albert Bayona,
Neus Buira, Eulàlia Valldosera i d’altres. Fins al 15 de novembre.
Construint nous mons. Les
avantguardes històriques a la
col·lecció de l’IVAM 1914-1945.
Mostra el desenvolupament dels
moviments artístics de principis del
segle XX. Fins al 10 de gener.

GUIA

EXPOSICIÓ
AVUI RECOMANEM

MUSEU DE LLEIDA. LLEIDA. SANT CRIST, 1.

Col·lecció Gelonch Viladegut.
Excepcional conjunt de gravats, de
Dürer, Rembrandt, Goya, Picasso,
Tàpies, Miró, Warhol, Barceló i altres. Fins al 31 de setembre.

Audiencia: 52.000 Lectores
Difusión: 4.412 Ejemplares
Valor: 2.073€

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.
TORREBESSES. Centre d’interpretació de
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.
LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet.
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.
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

Per aquesta tarda hi ha una trobada d’improvisació musical amb el
micròfon obert en què tots els cantants de Lleida podran demostrar el
seu talent. Les bases fusionen jazz,
soul, hip-hop i funk.

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.
RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones
de Catalunya. 655 475 661.

20.30

LLEIDA. PLAÇA LA SARDANA. LA SEU VELLA.

‘Cordes a l’aire, veus al vent’
La mezzosoprano Marta Infante, el
baríton Toni Marsol i membres de
l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell interpretaran el concert Cordes
a l’aire, veus al vent, a la Seu Vella.
L’entrada és gratuïta però és necessari reservar prèviament.

21.00

SANT RAMON. SALA ENVELAT.

The Vintage Clock
L’ajuntament de Sant Ramon ha organitzat un concert de música en el
marc de la festa major. El grup The
Vintage Clock està format per tres
estudiants de viola, clarinet i flauta
travessera que deixen de banda els
seus instruments i es mostren com a
cantants de swing.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

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).

Medio: El Segre en Català
Publicado: 29/08/2020
Edición: Segre Català
Sección: MISCELANEA GUIA
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CICLE MÚSICA

Montblanc premia una
novel·la de Llorenç Capdevila

IDEESIPROJECTES

L’obra ‘Pell de Serp’ obté el Portal de Bové de narrativa || Està
dotat amb 5.000 euros i la publicació del llibre a Pagès Editors
M. CODINAS

❘ MONTBLANC ❘ L’escriptor lleidatà Llorenç Capdevila i Roure,
que també col·labora amb el
grup SEGRE des de fa gairebé
quinze anys, ha guanyat amb
Pell de Serp, la seua última novel·la, el premi Portal de Bové
de narrativa del I Certamen
Literari Vila de Montblanc, organitzat per l’associació L’Escarritx amb la col·laboració de
l’ajuntament. L’obra, dividida
en deu capítols, narra quatre
històries de quatre personatges
ubicades en diferents espais
temporals.
“És una novel·la que exigeix
certa atenció al lector, però
crec que aquesta té recompensa”, va explicar l’autor, que va
afegir que “bona part es basa
en la sorpresa”. En aquest sentit, Capdevila va revelar que
les històries estan relacionades entre elles i que, malgrat
que en un inici tenia la intenció
de fer una novel·la negra, va
anar afegint-hi elements d’altres gèneres com l’històric i el
psicològic, “ja que repassa alguns episodis dels últims cent
anys d’història i, a més, s’endinsa profundament en la ment
dels personatges”. Així doncs,
alguns fets històrics que apareixen al llibre són l’atemptat
d’Hipercor perpetrat per ETA,
la primera Champions guanyada pel Barça o fins i tot la vaga
estudiantil de l’1 d’octubre del

Actuació de diumenge passat del Trío Neubauer.

Aran Musicau s’acomiada
avui amb Pixie Dixie
REDACCIÓ

❘ GAUSAC ❘ El cicle de concerts
Aran Musicau arribarà a la
fi avui a les 19.30 hores al
Pla de Batalher de Gausac
amb un concert a càrrec de la
històrica banda de lleidatana
Pixie Dixie, que oferirà un
repertori de temes de swing.
Després de les actuacions de

Balaguer clausura la mostra sobre esquelets
L’escriptor lleidatà Llorenç Capdevila i Roure.

2018, un any després del referèndum d’independència de
Catalunya, encara que l’autor
va remarcar que “aquests fets
no són el centre de la trama”.
A i x í matei x, Capdev ila
va explicar que aquesta obra
“és una síntesi de tot el que
he escrit fins ara en què con-

flueixen la meua experiència
i les meues lectures”. El premi
està dotat amb 5.000 euros i
inclou la publicació del llibre
a Pagès Editors, editorial amb
què Capdevila ja ha treballat
anteriorment “i amb la qual
estic molt content de tornar a
col·laborar”.

❘ BALAGUER ❘ El Museu de la Noguera clausurarà demà l’exposició Ossos que, inaugurada al juny, mostra com s’aconsegueix informació sobre com vivia i moria la gent en l’època
medieval a partir de l’anàlisi de restes òssies.

El Museu de Conca Dellà amplia les visites guiades
❘ ISONA I CONCA DELLÀ ❘ El Museu de Conca Dellà ha ampliat l’horari així com el nombre de visites guiades als jaciments, al
Castell de Llordà i a l’església de Santa Maria de Covet fins
al dia 13 de setembre.

FESTIVAL ESPECTACLES

ACTIVITAT
DANSÀNEU

El Dansàneu
obté una xifra
rècord de venda
d’entrades
Esgotades en totes les
propostes de pagament
REDACCIÓ

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ El Dansàneu, que
finalitzarà demà, ha aconseguit
aquest any una xifra rècord
en el volum de venda d’entrades, malgrat que en aquesta
vint-i-novena edició l’aforament
s’ha reduït a un terç de l’habitual. Així, el públic ha adquirit
fins a 1.500 localitats, cosa que
implica que s’han esgotat totes
les disponibles per als espectacles de pagament.
D’altra banda, dijous passat, el tàndem format per El
Petit de Cal Eril i la ballarina
de flamenc Montserrat Selma
va deixar el públic del recinte
firal d’Esterri amb molt bon sa-

The Hanfris Quartet i el Trío
Neubauer, aquest serà l’últim
concert de la primera edició
del cicle, que supleix el Romanic Musicau, encara que
no es descarta que coexisteixin en un futur. En cas que
plogui, el concert de Pixie
Dixie es traslladarà a l’església de Mijaran de Vielha.

El Petit de Cal Eril i la ballarina Montserrat Selma, dijous a la nit al recinte firal d’Esterri.

bor de boca. Així mateix, ahir
va tenir lloc l’espectacle de circ
contemporani de la companyia
Nilak, que va combinar la seua
proposta escènica amb la música pirinenca d’Arnau Obiols.

Posteriorment, estava prevista
l’actuació de Marala Trio, que
es va traslladar a al recinte firal
per la previsió de pluja. Avui,
l’Hostal Valls d’Àneu acollirà a
les 12 hores l’actuació del Duet

Daura; el recinte firal d’Esterri
l’espectacle Ovidi 25 a les 19
hores i, finalment, Nerea Martínez presentarà Biraka a les 23
hores a l’església dels Sants Just
i Pastor de Son.

Cultura ja treballa
per declarar el
sector “servei
essencial”
❘ BARCELONA ❘ La conselleria
de Cultura ja treballa en la
concreció de l’encàrrec del
president de la Generalitat,
Quim Torra, de declarar el
sector “servei essencial”. El
departament està fent efectiva la descripció de l’activitat
cultural perquè pugui acollir-se en la declaració i en el
desenvolupament normatiu
imprescindible, que haurà
d’aprovar el Govern.
En aquest sentit, la declaració permetria, per exemple, el no-cessament de l’activitat en cas que es tornés a
establir l’estat d’alarma per
un agreujament de la pandèmia, malgrat que l’activitat continuaria sotmesa a les
restriccions de funcionament
establertes per les autoritats
sanitàries.

Medio: El Segre
Publicado: 29/08/2020
Edición: G
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CICLO MÚSICA

Montblanc premia una
novela de Llorenç Capdevila

IDEESIPROJECTES

La obra ‘Pell de Serp’ obtiene el Portal Bové de narrativa|| Está
dotado con 5.000€ y la publicación del libro en Pagès Editors
M. CODINAS

❘ MONTBLANC ❘ El escritor leridano Llorenç Capdevila i Roure,
que también colabora con el
grupo SEGRE desde hace casi
15 años, ha ganado con Pell
de Serp, su última novela, el
premio Portal de Bové de narrativa del I Certamen Literari
Vila de Montblanc, organizado por la asociación L’Escarritx con la colaboración del
ayuntamiento.
La obra, dividida en diez
capítulos, narra cuatro historias de otros tantos personajes
ubicadas en diferentes espacios temporales. “Es una novela que exige cierta atención al
lector, pero creo que esta tiene
recompensa”, explicó su autor,
que añadió que “buena parte
de ella se basa en la sorpresa”.
En este sentido, Capdevila
reveló que las historias están
relacionadas entre ellas y que,
a pesar de que en un inicio tenía la intención de hacer una
novela negra, fue añadiendo
elementos de otros generos como el histórico y el psicológico,
“ya que repasa algunos episodios de los últimos 100 años de
historia y, además, se adentra
profundamente en la mente de
los personajes”. Así, algunos
hechos históricos que aparecen
en el libro son el atentado de
Hipercor perpetrado por ETA,
la primera Champions ganada
por el Barça o incluso la huel-

Actuación del pasado domingo del Trío Neubauer.

Aran Musicau se despide
esta tarde con Pixie Dixie
REDACCIÓN

❘ GAUSAC ❘ El ciclo de conciertos
Aran Musicau llegará a su fin
hoy a las 19.30 horas en el
Plan de Batalher de Gausac
con un concierto a cargo de
la histórica banda de leridana
Pixie Dixie, que ofrecerá un
repetorio de temas de swing.
Después de las actuaciones

Balaguer clausura la muestra sobre esqueletos
El escritor leridano Llorenç Capdevila i Roure.

ga estudiantil del 1 de octubre
de 2018, un año después del
referéndum de independencia
de Catalunya, aunque el autor remarcó que “estos hechos
no son el centro de la trama”.
Asimismo, Capdevila explicó
que esta obra “es una síntesis
de todo lo que he escrito hasta

ahora en la que confluyen mi
experiencia y mis lecturas”.
El premio está dotado con
5.000€ e incluye la publicación
del libro en Pagès Editors, editorial con la que Capdevila ya
ha trabajado anteriormente “y
con la que estoy muy contento
de volver a colaborar”.

❘ BALAGUER ❘ El Museu de la Noguera clausurá mañana la exposición Ossos que, inaugurada en junio, muestra cómo se
consigue información sobre cómo vivía y moría la gente en
la época medieval a partir del anasisis de restos óseos.

El Museu de Conca Dellà amplía las visitas guiadas
❘ ISONA I CONCA DELLÀ ❘ El Museu de Conca Dellà ha ampliado
su horario así como el número de visitas guiadas a los yacimientos, al Castell de Llordà y a la iglesia de Santa Maria
de Covet hasta el día 13 de septiembre.

FESTIVAL ESPECTÁCULOS

ACTIVIDAD
DANSÀNEU

El Dansàneu
alcanza una cifra
récord de venta
de entradas
Agotadas en todas las
propuestas de pago
REDACCIÓN

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ El Dansàneu, que
finalizará manaña, ha alcanzado este año una cifra récord en
el volumen de venta de entradas, a pesar de que en esta 29
edición el aforo se ha reducido a
un tercio del habitual. Así, el público ha adquirido hasta 1.500
localidades, lo que implica que
se han agotado todas las disponibles para los espectáculos de
pago.
Por otra parte, el pasado jueves, el tándem formado por El
Petit de Cal Eril y la bailarina de
flamenco Montserrat Selma dejó al público del recinto ferial de
Esterri con muy buen sabor de

de The Hanfris Quartet y el
Trío Neubauer, este será el
último concierto de la primera edición del ciclo, que suple
el Romanic Musicau, aunque
no se descarta que coexistan
en un futuro. En caso de que
llueva, el concierto de Pixie
Dixie se trasladará a la iglesia de Mijaran de Vielha.

El Petit de Cal Eril y la bailarina Montserrat Selma, la noche del jueves en el recinto ferial de Esterri.

boca. Asimismo, ayer tuvo lugar
el espectáculo de circo contemporáneo de la compañía Nilak,
que combinó su propuesta escénica con la música pirenaica de
Arnau Obiols. Posteriormente,

estaba prevista la actuación de
Marala Trio, que fue trasladada
al recinto ferial ante la previsión
de lluvia. Hoy, el Hostal Valls
d’Àneu acogerá a las 12 horas
la actuación del Duet Daura, el

recinto ferial de Esterri el espectáculo Ovidi 25 a las 19 horas
y, finalmente, Nerea Martínez
presentará Biraka a las 23 horas
en la iglesia de los santos Just i
Pastor de Son.

Cultura trabaja ya
para declarar el
sector “servicio
esencial”
❘ BARCELONA ❘ La conselleria
de Cultura ya trabaja en la
concreción del encargo del
presidente de la Generalitat,
Quim Torra, de declarar el
sector “servicio esencial”.
El departamento está haciendo efectiva la descripción de la actividad cultural
para que pueda acogerse en
la declaración y en el desarrollo normativo imprescindible, que deberá aprobar el
Govern. Así, la declaración
permitiría, por ejemplo, el
no cese de la actividad en
caso de que se volviera a establecer el estado de alarma
por un agravamiento de la
pandemia, a pesar de que la
actividad seguiría sometida
a las restricciones de funcionamiento establecidas por las
autoridades sanitarias.
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Opinió
Al margen

El semáforo

Línea abierta

Reactivar
el país

Los
negacionistas

Es razonable que los
gobiernos encabecen el
esfuerzo con una llamada
potente al optimismo

Aseguran que la tierra es
plana y que el cáncer se
cura con unas hierbas que
ellos venden

L

a pandemia no cesa y
todo indica que vamos a
tener que convivir con
esa infección de relativamente
baja intensidad hasta que aparezca una vacuna eficaz, o
más probablemente varias vacunas distintas. El esfuerzo
realizado por la comunidad
científica y los anuncios que
van llegando disipan el escepticismo de los más reacios a
creer que se podrá conseguir
el prodigio de una terapia eficaz en poco tiempo. Así las cosas, lo importante es que mantengamos las fuerzas suficientes durante la travesía que ha
de llevarnos a la superación de
esta terrible contrariedad. Y es
razonable que los gobiernos –
también el nuestro– se pongan
a la cabeza del esfuerzo preciso con una llamada potente al
esfuerzo y al optimismo. Este
es el objetivo de la conferencia
encabezada por Sánchez que
va a celebrarse en la Casa de
América el próximo lunes bajo
el lema ‘España puede’, al que
están invitados los principales
representantes del mundo empresarial y de la sociedad civil.
Se trata de que ese conglomerado de personas que supuestamente representan el alma
intelectual de España obliguen
a todas las fuerzas políticas a
empujar en la misma dirección, que es la de reactivar el
país, aprovechar el impulso
para proceder a una modernización a fondo de sus estructuras y dejar pronto atrás ese
mal sueño. La agenda de Sánchez estará sobrecargada la
semana que viene. Tras el acto
del lunes, habrá el martes consejo de ministros; el miércoles
Sánchez se entrevistará, por
separado, con Arrimadas y Casado; el jueves celebrará otros
encuentros y el viernes tendrá
lugar la conferencia de presidentes. Será como tomar impulso para afrontar la recta final de este mal trago y para
sentar las bases de la reconstrucción del país.

PEDRO VILLALAR
Periodista

Roberto Olivan

Bailarín y coreógrafo
El artista de Tortosa abrió
el Dansàneu, el Festival
de Cultures del Pirineu,
con su nuevo
espectáculo, ‘Inﬁerno
V.I.P.’, con el que invita a
reﬂexionar sobre la crisis
actual y el futuro de la
sociedad. El certamen se
celebra hasta mañana en
las Valls d’Àneu.

Guillem Jaime
Futbolista

El jugador del barrio
tarraconense de
Torreforta dará el salto al
fútbol profesional tras
ﬁchar por el Castellón, de
Segunda División A, para
las dos próximas
temporadas. El defensa
llevaba desde los 14 años
en el FC Barcelona y fue
una de las piezas clave
del ﬁlial el año pasado.

Jeremy Alcoba
Piloto de
motociclismo

El de Jesús es una de las
revelaciones del Mundial
de Moto3, por lo que los
responsables de su
equipo, Gresini Racing,
no han querido esperar a
que acabe la temporada
para renovarle el contrato.
El piloto de 18 años ya
tiene garantizada su
continuidad en la
escuadra italiana en 2021.

JOSÉ MANUEL VILLABELA
Escritor

H

an surgido, como las setas en otoño, los negacionistas. Son unos señores muy radicales que lo niegan
todo. Y sobre todo niegan lo evidente, lo que está más claro que
el agua, las verdades que hasta
su llegada nadie ponía en duda.
Aseguran que la tierra es plana,
que el cáncer se cura con unas
hierbas que ellos venden, que la
pandemia del coronavirus es
una pijada y que no hay que llevar mascarillas para protegernos.
Antes había muy pocos negacionistas. Estaban los agnósticos
y los ateos. A los primeros Dios
no les importaba nada, no
creían en Él, pero no perdían un
minuto de su tiempo en meditar
sobre esa cuestión; a ellos la divinidad ni fu ni fa, oiga. A los
ateos no. Los ateos eran/son
unos teólogos que después de
pensar en Dios durante decenios
llegaban a la conclusión de que
no existía.
El ateo más famoso que yo he
conocido era el gran filósofo
afincado en Oviedo Gustavo
Bueno. Fuimos muy buenos
amigos. Don Gustavo era marxista, ateo y anticlerical, cosas
que en tiempo de Franco estaban muy mal vistas. Y sobre todo si todo eso se era y se decía,
desde la cátedra, que es también
un púlpito pero, eso sí, civil y
académico. A Bueno le gustaba
discutir con la gente de cogulla,
pero los obispos huían porque
su contrincante sabía mucho de
las cosas del Altísimo y les ponía
en evidencia. Era un polemista
implacable. Su hijo Gustavo me

editó el libro ‘Cuerda de santos,
infames y profetas’, que, como
es lógico, fue un tremendo fracaso.
Yo, lo pensaba el otro día, soy
también y a mi manera un negacionista. Un negacionista que
niega la existencia de la crítica
gastronómica y que opina que
como es tan insignificante y residual la enorme tropa de opinadores culinarios que publican
cosas en torno a las cuestiones
gastronómicas, se deberían llamar alabanceros, piropeadores
de los cocineros de la élite o de
la cocina de la pobre mamá que
en paz descanse, también llamada cocina tradicional o clásica.
Yo puesto a negar lo niego todo de mi oficio de analista de las
cosas del comer. Pongo en duda
el criterio arbitrario de la Guía
Michelín que entroniza a su antojo a cocineros clónicos de Ferran, a gentes sin talento e ignora olímpicamente a otros donde
la suculencia, uno de los pilares
de la buena cocina, es una fuente de placer para golosos, gulosos y comensales de vida alegre
y amantes de las denostadas carnes rojas.
Puestos a negar, repudiar y denunciar, señalo a la Academia de
Gastronomía y a su inoperancia,
juguete del señor Ansón, don
Rafael, que por extrañas y desconocidas artes se convirtió en
Real Academia asimilándose a la
de la Historia. La existencia de
una pésima academia impide
que exista una buena.
Y no sigo negando porque se
me terminan el espacio y las ganas. He dicho.

SÓLO SE ABRIRÁN LOS MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE LLEGUEN EN FORMATO DE TEXTO

cartes@diaridetarragona.com

Cartas al director
Entre Kafka i Saramago
M’han robat el telèfon. Sóc una
de les moltes víctimes de robatoris efectuats per grups molt experts. Persona gran i amb certs
problemes de mobilitat em converteixen en bona candidata. El
tema és que a la funda del telèfon
portava el bonobús de Tarragona
per a jubilades i el del Camp de
Tarragona. A més, el carnet de
discapacitada que em permet
anar asseguda al transport públic.
Presentada la denúncia als
mossos em dedico a adquirir els
bonos i a demanar duplicat del
carnet. I aquí comença l’aventura.
Entro a la pàgina web de Generalitat i, perfecte! Es pot fer la sol·licitud online. Hi ha un aplicatiu
que està força bé. El primer entrebanc quan no reconeix el meu
nom... a veure... és en castellà,
però no és tan estrany... bé aquí
recordo a Kafka... posant el DNI

accepta el nom. Segueixo omplint
tot el qüestionari. Demana la
còpia de la denúncia. Cap problema. Llavors, demana la signatura
‘física’ del document! Kafka! Vist
que no podia terminar el procés
online, decideixo imprimir-ho i
presentar-ho presencialment. Intento demanar hora per la web.
No funciona el servei! Intento demanar hora per telèfon. No contesten... Surt la ‘senyora veu’
dient que no és possible fer la
gestió! Kafka! Decideixo anar de
bon matí a la delegació del Departament de Treball, Afers Socials i famílies d’avinguda dAndorra. Seguim amb Kafka. Impossible poder preguntar com ho he
de fer. Passada una estona em donen un númeret, i a esperar.
Erem 10 persones que només havíem de presentar un document. I
unes altres que anaven a gestions. Caos. Inoperància. Si l’ob-

jectiu és mantenir distàncies, el
que han aconseguit és just el contrari. Mantenir una acumulació
de entre 30 i 50 persones durant
més de 4 hores en una vorera de
com a molt metro i mig no sembla la forma més correcta de garantir distanciament. En el meu
cas, quatre hores i mitja. Kafka.
Ara ve Saramago. Tant de temps
al sol, tanta gent, i l’ordre inexistent de fer passar la gent van provocar discusions entre la gent que
estava esperant. S’anaven pujant
les veus... La mala gestió i la falta
de servei al públic va crear un
malestar pel maltractament rebut. Vaig pensar en ‘Assaig sobre
la ceguesa’. Sembla que es pot organitza millor la gestió administrativa al servei del públic. El carnet de discapacitada trigarà quatre mesos. Un altre cop Kafka.
Panchy Picallos
Tarragona

Las cartas deben tener una extensión máxima de 15 líneas, estar indentiﬁcadas con DNI, teléfono y dirección del remitente. El diari se reserva el
derecho de publicación y de resumir el contenido de las cartas. Diari no mantiene correspondencia ni comentarios sobre las cartas
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LA TRIBUNA

LES SET CLAUS

El cor canta a les Valls d’Àneu

Fluir en l’amor
de parella

Si les previsions arriben a bon port, podrem veure a Encamp l’espectacle ‘Palmira’

JOAN
CARLES
SASPLUGAS

JORDI
PASQUES
Fluir amb la teva parella requereix aprendre a estar sintonitzats i completament involucrats amb cada detall de
les dues vides. Fluir és crear
una aliança que serveixi tant
per gaudir en complicitat
com per afrontar adversitats i
poder assolir aquest estat
emocional de diverses maneres. Mantenir diàriament
converses íntimes i interessants amb la persona que estimes t’ajudarà, de manera
senzilla i gratificant, a reduir
l’estrès i a guanyar en complicitat, afecte i compromís. L’estat de flux en parella és
aquesta activitat significativa
a tots els nivells possibles en
què et sentiràs no només feliç
i satisfet, sinó que també tindràs la clara sensació que vas
pel bon camí en el teu viatge
compartit per la vida.
Encara que amb personali-

Si les previsions i les voluntats
de fer-ho també a les Valls d’Andorra arriben a bon port, podrem veure a Encamp l’espectacle Palmira, centrat en el pas de
Palmira Jaquetti l’any 1925 pel
país en missió de recerca de
cançons per a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, creada i impulsada l’any 1921 per la
Fundació Rafael Patxot i l’Orfeó
Català. Quan vingué a Andorra,
era una jove de trenta anys i
portava l’embranzida i la força
interna per passar pels pobles i
les cases andorranes a fer cantar i a escoltar les cançons encara vives en el dia a dia i apreses i
cantades d’una generació a una
altra. Ens farà molt goig escoltar
allò que Palmira Jaquetti deixà
escrit de la seva estada a Andorra i també escoltar una tria de
les cançons que aquí va recollir.
Donem així per suposat que l’any vinent podrem presenciar
l’espectacle de veu i música,
amb l’actriu Elisenda Rué i el
guitarrista Izan Rubio, perquè
és la millor manera de poder
entendre el valor de la cultura
popular i com aquesta omplia i
endolcia, sense fer soroll, amb
el caient natural, la vida soferta
i abnegada dels pobles dedicats

CENTRAT EN EL PAS DE
JAQUETTI EN RECERCA DE
CANÇONS PER A L’OBRA
DEL CANÇONER POPULAR
a l’agricultura i la ramaderia,
com ho eren plenament tots els
de la muntanya pirinenca abans
de la modernització experimentada de cinquanta anys cap
aquí. Justament, les darreries de
les cançons vives i cantades encara les ha pogut aconseguir i
preservar l’Artur Blasco en el
darrer mig segle.
Palmira Jaquetti, descendent
d’una nissaga de campaners arribats d’Itàlia a la Seu d’Urgell el
segle XVIII, nasqué a Barcelona,
filla d’Ignasi Jaquetti Sardà, de
la Seu d’Urgell i de Maria Isant
Torra, de Vilanova de Meià,
amb arrels a Lladurs, al Solsonès. Arrels muntanyeses, doncs,
de Palmira Jaquetti i d’aquí ve,
com diria l’Esteve Albert, amb
qui tingué bona amistat, el fet
de començar les missions de recerca per les terres dels seus
avantpassats, missions que la
guerra esclatada l’any 1936 van
tallar de cop i, de forma extensa,

EL QUE ÉS IMPORTANT
SÓN ELS OBJECTIUS
COMUNS

per sempre més. Però ella mantindria el seu amor per la muntanya, expressat en moltes de
les poesies que escriuria al llarg
de la seva vida, i faria primer a
Salardú i després i per sempre a
Arties, a la Vall d’Aran, el seu
niu estiuenc. Allà, en paraules
seves: “Arrecerada en la nit tèbia, escolto les estrelles i em
sento cantar el cor”. L’any 1974,
quan feia 11 anys que la Palmira
Jaquetti havia mort d’accident a
l’edat de 67 anys, l’Esteve Albert
va organitzar un homenatge
justament a la Vall d’Aran, durant el qual es va posar una placa de record a la façana de la seva casa a Arties i una altra a
l’Estanh Clòto de Baish, a la ribera d’Aiguamòg.
El cor de la Palmira Jaquetti
cantava aquesta setmana en el
capvespre davant l’església de
Sant Pere de Sorpe, a les Valls
d’Àneu. L’Elisenda Rué compassava el batec amb la mirada i
amb la veu poètica viscuda per
la Jaquetti feia molts anys a la
mateixa contrada. La guitarra
d’Izan Rubio parlava –volant
per sobre de la Noguera Pallaresa– amb les darreres ullades de
sol a la Solana de Buixerri,
abans de fer el darrer repunt al
capciró del Tossal de la Llosa.

PORTAVA L’EMBRANZIDA I
LA FORÇA INTERNA PER
PASSAR PELS POBLES I
CASES ANDORRANES
Els carreus antics i sagrats de
Sant Pere paraven també l’orella
i obrien el cor. Al costat, el clos
del cementiri, amb el seu silenci, ens acompanyava. Hi érem
en cos i ànima. No hi mancava
ningú.
La sacsejada cultural –i ara
parlarem de qui va fer possible
que el cor cantés a Sant Pere de
Sorpe dilluns passat– que va representar la creació del Consell
Cultural de les Valls d’Àneu, l’any 1983, ja l’haurien volgut i desitjat altres indrets de la muntanya pirinenca. Cultura en la
base i creixement social i econòmic. Van saber obrir els fonaments i pujar paret per bastir
una entitat aneuenca amb guió
plantat a Esterri d’Àneu però
amb ressò més enllà d’aquelles
valls. El Consell Cultural de les
Valls d’Àneu, aquest “totterreny
de la cultura pirinenca”, com el
defineix el seu President i alma
mater, Ferran Rella, no va dub-

tar i encara proclama sense por
i sense embuts vetllar pel patrimoni artístic i natural, cultural
al capdavall, i per fer-lo proper i
posar-lo a l’abast. Si aquelles
costes de les Valls d’Àneu les
solquem per camins oberts a la
penya segles i segles enrere,
acompanyats dia i nit per la remor de rius i de barrancs, els
camins que ha obert el Consell
Cultural de les Valls d’Àneu són
de la mateixa entalla i ja deixen
sobre el país les seves traces per
qui les vulgui resseguir: publicacions periòdiques, com les
revistes de solera pirinenca Àrnica o Nabius; els Quaderns del
Consell, amb monografies treballades i ben presentades; les
noves iniciatives, com la represa Àrnica, ara de caire naturalista, tot agombolat per l’Arxiu
Històric de la Valls d’Àneu, l’arxiu Fotogràfic i l’arxiu Videogràfic, consultables en línia; les
manifestacions i aplecs culturals com l’Ecomuseu de les
Valls d’Àneu, el Dansàneu, avui
festival de referència de cultures del Pirineu; la recuperació i
restauració de patrimoni artístic moble i immoble, etc. Així
agombolats, encara canta millor
el cor. I que sigui per molts
anys.

tats diferents, l’important són
els objectius semblants. Ser
parella no implica pensar de
la mateixa manera, ni tenir
exactament els mateixos gustos; l’imprescindible és compartir valors, metes i tenir el
mateix rumb. Recorda sempre que l’amor es treballa a
cada moment, tenint cura
dels detalls, sent proactiu, afinant la comunicació i traient
instants a la rutina per poder
compartir temps de qualitat
amb la persona estimada.
Desenvolupa les teves competències per saber afrontar
els desafiaments al costat de
la teva parella i concentra’t a
saber esquivar les dificultats
de manera conjunta. Si bé això no s’aprèn d’un dia per l’altre, són els moments complicats els que ens posen a
prova, quan emergeix el millor o el pitjor de nosaltres
mateixos. Sigues hàbil a l’hora de donar suport, de comunicar, d’arribar a acords i, sobretot sent capaç de veure
sortides, en lloc de problemes
davant l’adversitat. Al cap i a
la fi, fluir en l’amor implica no
només saber avançar quan
tot és plàcid i segur, sinó també saber superar els obstacles
de la vida.
Tingues en compte que l’amor es troba, però la felicitat
de la convivència ha de treballar-se a diari.
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E. GUINOVART. AGRAMUNT. PL. MERCAT.

Guinovart: satíric, tràgic i grotesc. Muestra en la que convive
una visión existencialista y sentida
del autor, con su visión irónica de
la vida. Hasta el 13 de septiembre.
CASTELL DE CONCABELLA. SEGARRA.

Colors del nou país que estem
gestant. Alpe Conceptes celebra a
la comunidad LGTBI con obras para
visibilizar a todos desde la diversidad. Hasta el 15 de septiembre.

MUSEO D’ART JAUME MORERA. LLEIDA.

El Molí de l’Espígol,
una antigua ciudad
ibérica en Tornabous
11.00
TORNABOUS.
MOLÍ DE
L’ESPÍGOL.

Donació Miguel Gallardo. Selección de originales de los principales personajes –Makoki, Buitre
Buitaker, Perico Carambola– y recopilación de historietas que configuran la extensa carrera del autor
de cómics. Hasta el 4 de octubre.

El ayuntamiento de Tornabous organiza
una visita guiada por la ciudad ibérica Molí de l’Espígol, donde se podrán conocer
el antiguo espacio urbano donde actualmente se encuentran los restos visibles de
la ciudad, y también la antigua zona suburbana, que se extiende más allá de la vieja
muralla. Las visitas son gratuitas, aunque
se debe reservar previamente en el teléfono 977 638 556 o en el correo electrónico
reservesmonuments.acdpc@gencat.cat.

A través de una visita por la granja
DPagès aprenderás cómo se produce el cerdo ecológico y degustar los
productos que elaboran. Se debe
reservar previamente en el teléfono 647 933 528 o en el correo info@
dpages.cat.

12.30

ISONA. MUSEO ISONA. 9,50 €

Huevos de dinosaurio
El museo de la Conca Dellà organiza
una visita por el yacimiento de huevos de dinosaurios más importantes
de la zona y uno de los más importantes de Europa, donde podrás
observar los diferentes ejemplares.

Jazz en Pla Batalhèr

Ciudad ibérica Molí de l’Espígol.

MUSEOS
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.

COMARCAS

‘La cara oculta del món’.

Granja de cerdos ecológica

PLAN BATALHÈR. GLÈISA MIJARAN.

CAIXAFÒRUM. LLEIDA.

MUSEU DE L’URGELL. TÀRREGA. MAJOR, 11

SOLSONA. GRANJA ROTÈS D’OLIUS. 8 €

19.30

Reclòs-osa. Colectiva que reúne
obras de Jaume Morera, Joaquín
Ureña, Rosa Siré, Albert Bayona,
Neus Buira, Eulàlia Valldosera y
otros. Hasta el 15 de noviembre.

Antoni Alsina Amils, un artista
entre dos segles (1863-1948). Exposición permanente con obras del
escultor, a caballo entre el realismo
del vuitcentisme y el simbolismo
modernista.

10.30

MÚSICA

MUSEO DE ARTE J. MORERA. LLEIDA.

Construint nous mons Les avantguardes històriques en la col·lecció de l’IVAM 1914-1945. Muestra
el desarrollo de los movimientos
artísticos de las primeras décadas
del siglo XX. Hasta el 10 de enero.

33

VISITAS
HOY RECOMENDAMOS

MUSEO DE LLEIDA. LLEIDA. SANT CRIST, 1.

Col·lecció Gelonch Viladegut.
Excepcional conjunto de grabados,
de Durero, Rembrandt, Goya, Picasso, Tàpies, Miró, Warhol, Barceló y
otros. Hasta 31 de septiembre.

GUÍA

SOCIEDAD Agenda

SEGRE
Sábado, 29 de agosto de 2020
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Y GALERÍAS
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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.
TORREBESSES. Centre d’interpretació de
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.
LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet.
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.
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

La iglesia de Mijaran acogerá la última actuación de jazz en el festival
Aran Musicau. Será obligatorio cumplir con las medidas de seguridad
marcadas por las autoridades, como
el uso de la mascarilla, guardar la
distancia social y seguir las medidas
higiénicas.

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. Museo,
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.
RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones
de Catalunya. 655 475 661.

20.00

LA P. DE CÉRVOLES. MAS BLANCH I JOVÉ.

Garrigues Guitar Festival
El festival Garriguitar se despide con
una última actuación: Virtuosisme a
cordes i vent, de los músicos Eduard
Sánchez y Jacob Cordover. El precio
de la entrada es de 10 € e incluye
también un aperitivo la bodega Mas
Blanch i Jové.

23.00

SON. IGLESIA DE LOS STS. JUST I PASTOR.

Danza actual y vasca
La bailarina Nerea Martínez reflexiona sobre las similitudes y las diferencias entre la danza tradicional
del País Vasco y la contemporánea,
en el penúltimo día del Dansàneu.
El resultado es el espectáculo Biraka, en el que el movimiento se
guía por la txalaparta, un instrumento vasco.
Envíe sus actos de agenda a:
cercle@segre.com.
Más información en

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.

CASTILLOS
Información y reser vas al teléfono:
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 DE ARBECA (Garrigues).
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EXPOSICIONS
I GALERIES
E. GUINOVART. AGRAMUNT. PL. MERCAT.

Guinovart: satíric, tràgic i grotesc. Mostra en la qual conviu una
visió existencialista i sentida de
l’autor amb la seua visió irònica de
la vida. Fins al 13 de setembre.
CASTELL DE CONCABELLA. SEGARRA.

Colors del nou país que estem
gestant. Alpe Conceptes celebra
la comunitat LGTBI amb obres per
visibilitzar a tothom des de la diversitat. Fins al 15 de setembre.

MUSEU D’ART JAUME MORERA. LLEIDA.

El Molí de l’Espígol,
una antiga ciutat
ibèrica a Tornabous
11.00
TORNABOUS.
MOLÍ DE
L’ESPÍGOL.

Donació Miguel Gallardo. Selecció d’originals dels principals personatges –Makoki, Buitre Buitaker,
Perico Carambola– i recopilació
d’historietes que configuren l’extensa carrera de l’autor de còmics.
Fins al 4 d’octubre.

L’ajuntament de Tornabous organitza una
visita guiada per la ciutat ibèrica Molí de
l’Espígol, en què es pot conèixer l’antic espai urbà on actualment es troben les restes
visibles de la ciutat, i també l’antiga zona
suburbana, que s’estén més enllà de la vella muralla. Les visites són gratuïtes, encara
que s’ha de reservar prèviament al telèfon
977 638 556 o al correu electrònic reservesmonuments.acdpc@gencat.cat.

A través d’una visita per la granja
DPagès aprendràs com es produeix el porc ecològic i degustar els
productes que hi elaboren. S’ha de
reservar prèviament al telèfon 647
933 528 o al correu info@dpages.cat.

12.30

ISONA. MUSEU ISONA. 9,50 €

Ous de dinosaure
El museu de la Conca Dellà organitza una visita pel jaciment d’ous de
dinosaures més importants de la zona i un dels més importants d’Europa, on podràs observar els diferents
exemplars.

Jazz a Pla Batalhèr
L’església de Mijaran acollirà l’última actuació de jazz al festival Aran
Musicau. Serà obligatori complir les
mesures de seguretat marcades per
les autoritats, com l’ús de la mascareta, mantenir la distància social i
seguir les mesures higièniques.
Ciutat ibèrica Molí de l’Espígol.

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

‘La cara oculta del món’.

Granja de porcs ecològica

PLA BATALHÈR. GLÈISA MIJARAN.

CAIXAFÒRUM. LLEIDA.

MUSEU DE L’URGELL. TÀRREGA. MAJOR, 11.

SOLSONA. GRANJA ROTÈS D’OLIUS. 8 €

19.30

Reclòs-osa. Col·lectiva que reuneix
obres de Jaume Morera, Joaquín
Ureña, Rosa Siré, Albert Bayona,
Neus Buira, Eulàlia Valldosera i d’altres. Fins al 15 de novembre.

Antoni Alsina Amils, un artista
entre dos segles (1863-1948).
Exposició permanent amb obres
de l’escultor, a cavall del realisme
del vuitcentisme i el simbolisme
modernista.

33

10.30

MÚSICA

MUSEU D’ART J. MORERA. LLEIDA.

Construint nous mons. Les
avantguardes històriques a la
col·lecció de l’IVAM 1914-1945.
Mostra el desenvolupament dels
moviments artístics de principis del
segle XX. Fins al 10 de gener.

GUIA

VISITES
AVUI RECOMANEM

MUSEU DE LLEIDA. LLEIDA. SANT CRIST, 1.

Col·lecció Gelonch Viladegut.
Excepcional conjunt de gravats, de
Dürer, Rembrandt, Goya, Picasso,
Tàpies, Miró, Warhol, Barceló i altres. Fins al 31 de setembre.

Audiencia: 52.000 Lectores
Difusión: 4.412 Ejemplares
Valor: 2.042€

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.
TORREBESSES. Centre d’interpretació de
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.
LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet.
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.
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.
RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones
de Catalunya. 655 475 661.

20.00

LA P. DE CÉRVOLES. MAS BLANCH I JOVÉ.

Garrigues Guitar Festival
El festival Garriguitar s’acomiada
amb una última actuació: Virtuosisme a cordes i vent, dels músics
Eduard Sánchez i Jacob Cordover.
El preu de l’entrada és de 10 € i inclou també un aperitiu el celler Mas
Blanch i Jové.

23.00

SON. ESGLÉSIA DELS STS. JUST I PASTOR.

Dansa actual i basca
La ballarina Nerea Martínez reflexiona sobre les similituds i les diferències entre la dansa tradicional del
País Basc i la contemporània, en el
penúltim dia del Dansàneu. El resultat és l’espectacle Biraka, en què el
moviment es guia per la txalaparta,
un instrument basc.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

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).
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Demèrits

el ascensor

Zapatero, a
tus zapatos

S

ratura.” És ben lliure de carregar-se-la,
empre hi ha un llibre que se’t tranomés faltaria. De fet, jo no l’he llegit
vessa, i no necessàriament perquè
perquè em provoca una certa mandra,
sigui dolent. De vegades és un tíaquest llibre. Si recullo aquesta polèmica
tol que et fa ràbia, una entrevista
potser és perquè m’ha fet por el que he
desafortunada a l’autor que et condicivist reflectit a l’espill. No és que em vulonarà la lectura. O que no tens el dia.
El 16 d’agost el filòleg Narcís Garolera
gui comparar al professor de la Pompeu
va escriure al seu compte de Twitter:
Fabra. Més enllà de l’astracanada, només
“He provat de llegir la darrera novel·la
puc sentir respecte pel seu currículum.
d’Irene Solà i l’he hagut de deixar. Hi
M’ha espantat ser conscient de l’agror
parla d’ossos, i he trigat a entendre que
que acumulem amb els anys. El catedràes tractava d’óssos... He tornat a Rodotic i l’autora són de la mateixa comarca,
d’Osona. És de suposar que encara que
reda.” Ai, els diacrítics! No puc llançar Fins que Bartomeu
no es coneguin deuen tindre amistats
la primera pedra. Jo també els mantinc,
comunes. O es tracta d’una retorçuda
encara, però en algun racó del meu en- no va arrodonir
campanya de màrqueting o són ganes
revessat subconscient sento rialles. Sóc el 2020, un
de complicar-se la vida. Potser és més
jo de petita constatant que l’accent de catedràtic emèrit
senzill. Cronològicament quedo encaifué era tan fiable com la prova del carxonada entre Garolera i Solà: em porto
boni 14 per situar al plistocè aquell que protagonitzava la
vint anys amb tots dos. L’equidistància
l’hagués escrit. Però no eren (només) polèmica de l’estiu
temporal m’hi fa veure un conflicte geneels diacrítics. Garolera potser sí que es
va refugiar en Rodoreda, però no es va
racional. Hi veig la perplexitat de qui no
treure del cap Canto jo i la muntanya balla i el dia 22 acaba d’entendre un fenomen literari, com jo no entenc
va dictar sentència: “Com a catedràtic (emèrit) de filo- que els mateixos adolescents que s’han passat l’hivern
logia catalana, amb 40 anys de docència universitària i a Lleida amb els turmells a l’aire s’estirin els mitjons
un centenar de llibres publicats, desaconsello la lectura fins als genolls quan freguem els 40 graus. Fer-se gran
de la novel·la d’Irene Solà. Per amor a la (bona) lite- també és això. És quedar desubicat i traspuar rancúnia.

JORDI PRAT

Josep Maria Argimon, el responsable
de Salud Pública que
da voz al Govern ante los medios, invitó
ayer a los periodistas
presentes en la rueda
de prensa a “apretarle un poco más”,
insinuando que las
preguntas de ayer
no habían sido muy
punzantes. La verdad
es que desde que él
se ocupa de hacer el
balance epidemiológico las cosas se entienden mucho mejor, igual que pasó en
España cuando dejaron de hablar los ministros y militares para dar voz al médico
Fernando Simón. Y es
que “zapatero a tus
zapatos” es un viejo
refrán que siempre
todos deberíamos tener presente.

Jordi Sarlé
La Memoria Histórica
es vital para restaurar
heridas del pasado.
Aplaudimos la iniciativa del ayuntamiento
de El Soleràs, que preside, para potenciarla.

G. Antetokounmpo
Personificamos en
esta estrella de la
NBA del Milwaukee
el boicot que ha hecho
su equipo y que han
seguido otros contra
el racismo en EEUU.

Vergüenza
ajena
El órdago de Bartomeu asegurando que
se irá si Messi se lo pide públicamente da
bastante vergüenza
ajena.

la imagen
del día

Joan Pons
Este músico, conocido como El Petit de
Cal Eril, es uno de
los muchos que están actuando en el
Dansàneu para mantener la cultura viva.

Cervera mantiene
sus tradiciones
A pesar de la cancelación de los actos del
Aquelarre de Cervera,
numerosos vecinos
mantuvieron ayer la tradición del Dijous Gras y
marcharon en procesión
para loar a “nostre sinyó,
lo mascle cabró”, con
mascarillas y separación.

Alfred Bosch
Funció Pública propone que el Govern sancione al exconseller de
Interior porque sabía
que su exjefe de gabinete acosaba a empleadas del departamento.
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Demèrits

l’ascensor

Què sap el gat
de fer culleres?

S

ratura.” És ben lliure de carregar-se-la,
empre hi ha un llibre que se’t tranomés faltaria. De fet, jo no l’he llegit
vessa, i no necessàriament perquè
perquè em provoca una certa mandra,
sigui dolent. De vegades és un tíaquest llibre. Si recullo aquesta polèmica
tol que et fa ràbia, una entrevista
potser és perquè m’ha fet por el que he
desafortunada a l’autor que et condicivist reflectit a l’espill. No és que em vulonarà la lectura. O que no tens el dia.
El 16 d’agost el filòleg Narcís Garolera
gui comparar al professor de la Pompeu
va escriure al seu compte de Twitter:
Fabra. Més enllà de l’astracanada, només
“He provat de llegir la darrera novel·la
puc sentir respecte pel seu currículum.
d’Irene Solà i l’he hagut de deixar. Hi
M’ha espantat ser conscient de l’agror
parla d’ossos, i he trigat a entendre que
que acumulem amb els anys. El catedràes tractava d’óssos... He tornat a Rodotic i l’autora són de la mateixa comarca,
d’Osona. És de suposar que encara que
reda.” Ai, els diacrítics! No puc llançar Fins que Bartomeu
no es coneguin deuen tindre amistats
la primera pedra. Jo també els mantinc,
comunes. O es tracta d’una retorçuda
encara, però en algun racó del meu en- no va arrodonir
campanya de màrqueting o són ganes
revessat subconscient sento rialles. Sóc el 2020, un
de complicar-se la vida. Potser és més
jo de petita constatant que l’accent de catedràtic emèrit
senzill. Cronològicament quedo encaifué era tan fiable com la prova del carxonada entre Garolera i Solà: em porto
boni 14 per situar al plistocè aquell que protagonitzava la
vint anys amb tots dos. L’equidistància
l’hagués escrit. Però no eren (només) polèmica de l’estiu
temporal m’hi fa veure un conflicte geneels diacrítics. Garolera potser sí que es
va refugiar en Rodoreda, però no es va
racional. Hi veig la perplexitat de qui no
treure del cap Canto jo i la muntanya balla i el dia 22 acaba d’entendre un fenomen literari, com jo no entenc
va dictar sentència: “Com a catedràtic (emèrit) de filo- que els mateixos adolescents que s’han passat l’hivern
logia catalana, amb 40 anys de docència universitària i a Lleida amb els turmells a l’aire s’estirin els mitjons
un centenar de llibres publicats, desaconsello la lectura fins als genolls quan freguem els 40 graus. Fer-se gran
de la novel·la d’Irene Solà. Per amor a la (bona) lite- també és això. És quedar desubicat i traspuar rancúnia.

JORDI PRAT

Josep Maria Argimon, el responsable
de Salut Pública que
dóna veu al Govern
davant dels mitjans,
va convidar ahir els
periodistes presents
a la roda de premsa a
“burxar-lo una mica
més”, insinuant que
les preguntes d’ahir
no havien estat gaire
punxants. La veritat
és que des que ell
s’ocupa de fer el balanç epidemiològic
les coses s’entenen
molt millor, com va
passar a Espanya
quan van deixar de
parlar els ministres
i militars per donar
veu al metge Fernando Simón. I és que
“què sap el gat de fer
culleres” és un vell
refrany que sempre
tots hauríem de tenir
present.

Jordi Sarlé
La Memòria Històrica
és vital per restaurar
ferides del passat.
Aplaudim la iniciativa
de l’ajuntament del
Soleràs, que presideix, per potenciar-la.

G. Antetokounmpo
Personifiquem en
aquesta estrella de
l’NBA del Milwaukee
el boicot que ha fet el
seu equip i que han
seguit altres contra
el racisme als EUA.

Vergonya
aliena
L’envit de Bartomeu
assegurant que
se n’anirà si Messi
l’hi demana públicament fa bastanta
vergonya aliena.

la imatge
del dia

Joan Pons
Aquest músic,
conegut com El Petit de Cal Eril, és un
dels molts que estan
actuant al Dansàneu per mantenir
la cultura viva.

Cervera manté les
seues tradicions
Malgrat la cancel·lació
dels actes de l’Aquelarre
de Cervera, nombrosos
veïns van mantenir ahir
la tradició del Dijous
Gras i van marxar en
processó per lloar “nostre sinyó, el mascle cabró”, amb mascaretes i
separació.

Alfred Bosch
Funció Pública proposa que el Govern
sancioni l’exconseller
d’Interior perquè sabia
que el seu excap de gabinet assetjava empleades del departament.
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FESTIVAL ESPECTACLES

El Dansàneu encara la recta final
Fomentant l’encontre i la barreja entre artistes || El circ contemporani de Nilak al costat de la música del
pirinenc Arnau Obiols, la proposta d’avui al costat de la de Marala Trio, i demà el torn del Duet Daura
DansànEu

REDACCIÓ

❘ EstErri D’ànEu ❘ El Festival Dansàneu va encarar ahir la recta
final fomentant l’encontre i la
barreja entre artistes fins diumenge. Així, ahir a la nit estava
previst al recinte firal d’Esterri
d’Àneu l’espectacle de música i
ball de la mà d’El Petit de Cal
Eril i la ballarina Montserrat
Selma, que va esgotar totes les
entrades. Avui a les 19 hores
també a Esterri serà el torn del
circ contemporani de Nilak, que
s’afegirà a la música d’arrel del
percussionista pirinenc Arnau
Obiols. Posteriorment, a les 23
hores al Jardí de Gallimó d’Esterri actuarà Marala Trio, integrat per Selma Bruna, Clara
Fiol i Sandra Montfort. Al matí
tindrà lloc una excursió per la
vall de Son.
Per demà, el Dansàneu ha
programat un concert de música tradicional a càrrec del Duet
Daura a les 12.00 hores al Jardí
de l’Hostal Valls d’Àneu, a Esterri. L’acordionista i compositora Pilar Planavila i el músic
de folk Ivan Cano presentaran
el treball El bagul de la música

Més de 600
persones han vist
espectacles en
‘streaming’

Imatge d’un dels assajos de la companyia de teatre contemporani Nilak, que actua avui.

tradicional i donaran a conèixer instruments tradicionals i
interpretaran diversos temes
occitans i catalans.
Un dels plats forts de dissabte serà l’espectacle Ovidi 25,

produït per Barnasants per
commemorar els 25 anys de la
mort d’Ovidi Montllor, que tindrà lloc a les 19 hores al recinte
firal d’Esterri. Aquell mateix
dia, l’església dels sants Just i

Pastor de Son també acollirà
a les 23.00 hores l’actuació de
Nerea Martínez, que presentarà Biraka, una barreja de
música tradicional i de dansa
contemporània.

n Unes 600 persones van
seguir els streamings dels
dos primers espectacles
retransmesos en directe
per pal·liar l’impacte de
la reducció d’aforament.
S’ha de recordar que, entre altres mesures com la
cancel·lació dels tastos
de productes i el servei
de begudes, el festival va
rebaixar l’aforament dels
espectacles a un terç després que el president de la
Generalitat, Quim Torra,
anunciés dilluns noves
mesures a causa de la Covid-19. En aquest sentit, la
Xarxa de Televisions Locals i Lleida TV va posar
a disposició del festival
un canal propi per poder
emetre en streaming tots
els espectacles.

DO COSTERS DEL SEGRE, ELS NOSTRES CELLERS

Celler del Montsec, la tradició vinícola
es renova explorant nous camins
vinya, la meitat que fa 20 anys,
atesa la manca de relleu generacional al camp. No obstant, la
tendència negativa s’ha frenat.
“Des de fa 4 o 5 anys, quan el
pagès es jubila, nosaltres assumint la cura de la vinya. Seleccionem parcel·les per donar
més valor. Aconseguim que una
marca s’associï a una única vinya. I si hi ha algun cupatge, que
sigui de dos o tres vinyes. Així
configuren vins que tenen més
personalitat”, assenyala. “Ara
estem recuperant varietat de
vinyes antigues, però és força
complicat.”

FOtOs: @bluEcOllEctOrs

n El cultiu de la vinya havia
estat una de les principals activitats de la zona d’Artesa de
Segre. Una tradició immemorial que ha preservat Celler del
Montsec, pertanyent a la Cooperativa d’Artesa.
Actualment, el celler està
encapçalat pel cap d’enologia,
Jordi París (fill de Baldomar i
gran coneixedor del territori);
en Xavier Serra (Vilanova de
Meià), cap de producció, i el
sommelier Jaume Gaspà, desenvolupant les tasques comercials
i de màrqueting.
Destinen 54 hectàrees a la

De fet, dins de la mateixa
cooperativa coexisteixen dos
cellers. De les vinyes més joves
es produeix el vi de tota la vida, entre 150.000 i 200.000 litres envasats en garrafa. De les
vinyes de més de 20 anys i determinades finques en surt el vi
embotellat sota la marca Celler
Montsec. “La producció ve a ser
la meitat, però ha anat creixent.
És un vi que ens dóna valor.” El
70% es comercialitza a Lleida
tot i que també distribueixen
arreu de Catalunya. I s’exporta
a mercats com Bèlgica, França...
La Covid, però, ho ha trasbalsat
tot. “El que es destinava a hoteleria i exportació s’ha aturat en
sec, però, per contra, la venda
de proximitat s’ha incrementat.”
El celler aposta per l’enoturisme. I amb propostes singulars. N’és exemple un tast
de vins Garbuix i el combinat
Garbuix&Tònic, tot navegant en
catamarà per Mont-rebei, amb
maridatge de formatge i caviar.
No acaben aquí les iniciatives.
“En breu posarem en marxa el
sommelier a casa, en entorns
com cases rurals i particulars.”
També ofereixen el tast de les
estrelles amb el seu vi Astronòmic, conjuntament amb el Parc
Astronòmic del Montsec.

Apostes
singulars

n El celler proposa set opcions. Disposats a trencar
motlles, el Garbuix Origen i
Garbuix Verema Vermella.
“Són dos rosats atípics. Evoquen com antigament feien
el vi a pagès, fet d’un garbuix de varietats blanques i
negres”, argumenta Gaspà.

“La filosofia és la mateixa, però
utilitzant la tecnologia actual.”
Un altre vi és el Mirapallars,
fruit d’un cupatge de vinyes
situades en diferents alçades i
maduracions. I el Montsec Sauvignon blanc, fet amb l’única
varietat blanca forana del celler.
Completa la gamma el Coop,
blanc i negre, amb bona relació
qualitat preu. “Tant és així que
uns 15 restaurants l’ofereixen
com el vi recomanat de la casa.”
I en breu planegen llançar un
nou vi, criat amb damajoana de
vidre. “Es tractarà del primer vi
orgànic, molt pur.”

En els orígens de la DO
n Raïm, verema i vins han
estat determinants en la història de la veterana Cooperativa d’Artesa. De fet, l’entitat va ser una de les fundadores de la DO Costers del
Segre, cap al 1986. Avui dia,
aglutina uns 20 viticultors.
Amb la col·laboració de:
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FESTIVAL ESPECTÁCULOS

El Dansàneu encara su recta final
Fomentando el encuentro y la mezcla entre artistas || El circo contemporáneo de Nilak junto a la música
del pirenaico Arnau Obiols, la propuesta de hoy así como Marala Trio, y mañana el turno del Duet Daura
DansànEu

REDACCIÓN

❘ EstErri D’ànEu ❘ El Festival Dansàneu encaró ayer su recta final
fomentando el encuentro y la
mezcla entre artistas hasta el
domingo. Así, ayer por la noche
estaba previsto en el recinto ferial de Esterri d’Àneu el espectáculo de música y danza de la
mano de El Petit de Cal Eril y
la bailarina Montserrat Selma,
que agotó todas las entradas.
Hoy a las 19 horas también en
Esterri será el turno del circo
contemporáneo de Nilak, que se
sumará a la música de raíz del
percusionista pirenaico Arnau
Obiols. Posteriormente, a las 23
horas en el Jardí de Gallimó de
Esterri actuará Marala Trio, integrado por Selma Bruna, Clara
Fiol y Sandra Montfort. Por la
mañana tendrá lugar una excursión por la Vall de Son.
Para mañana, el Dansàneu
ha programado un concierto de
música tradicional a cargo del
Duet Daura a las 12.00 horas en
el Jardí de l’Hostal Valls d’Àneu,
en Esterri. La acordeonista y
compositora Pilar Planavila y
el músico folk Ivan Cano pre-

Más de 600
personas han visto
espectáculos en
‘streaming’

Imagen de uno de los ensayos de la compañía de teatro contemporáneo Nilak que actúa hoy.

táculo Ovidi 25, producido por
Barnasants para conmemorar
los 25 años de la muerte de Ovidi Montllor, que tendrá lugar a
las 19 horas en el recinto ferial
de Esterri. Ese mismo día, la

sentarán El bagul de la música
tradicional, dando a conocer
instrumentos tradicionales e
interpretandotemas occitanos
y catalanes. Uno de los platos
fuertes del sábado será el espec-

iglesia de los santos Just i Pastor de Son acogerá a las 23 horas
la actuación de Nerea Martínez, que presentará Biraka, una
mezcla de música tradicional y
danza contemporánea.

n Unas 600 personas siguieron los streamings de
los dos primeros espectáculos retransmitidos
en directo para paliar el
impacto de la reducción
de aforo. Cabe recordar
que, entre otras medidas
como la cancelación de
las catas de productos y
el servicio de bebidas, el
festival rebajó el aforo de
los espectáculos a un tercio después que el presidente de la Generalitat,
Quim Torra, anunciara el
lunes nuevas medidas debido a la Covid-19. En este
sentido, la Xarxa de Televisions Locals i Lleida TV
pusieron a disposición del
Festival un canal propio
para emitir en streaming
todos los espectáculos.

DO COSTERS DEL SEGRE, ELS NOSTRES CELLERS

Celler del Montsec, la tradició vinícola
es renova explorant nous camins
vinya, la meitat que fa 20 anys,
atesa la manca de relleu generacional al camp. No obstant, la
tendència negativa s’ha frenat.
“Des de fa 4 o 5 anys, quan el
pagès es jubila, nosaltres assumint la cura de la vinya. Seleccionem parcel·les per donar
més valor. Aconseguim que una
marca s’associï a una única vinya. I si hi ha algun cupatge, que
sigui de dos o tres vinyes. Així
configuren vins que tenen més
personalitat”, assenyala. “Ara
estem recuperant varietat de
vinyes antigues, però és força
complicat.”

FOtOs: @bluEcOllEctOrs

n El cultiu de la vinya havia
estat una de les principals activitats de la zona d’Artesa de
Segre. Una tradició immemorial que ha preservat Celler del
Montsec, pertanyent a la Cooperativa d’Artesa.
Actualment, el celler està
encapçalat pel cap d’enologia,
Jordi París (fill de Baldomar i
gran coneixedor del territori);
en Xavier Serra (Vilanova de
Meià), cap de producció, i el
sommelier Jaume Gaspà, desenvolupant les tasques comercials
i de màrqueting.
Destinen 54 hectàrees a la

De fet, dins de la mateixa
cooperativa coexisteixen dos
cellers. De les vinyes més joves
es produeix el vi de tota la vida, entre 150.000 i 200.000 litres envasats en garrafa. De les
vinyes de més de 20 anys i determinades finques en surt el vi
embotellat sota la marca Celler
Montsec. “La producció ve a ser
la meitat, però ha anat creixent.
És un vi que ens dóna valor.” El
70% es comercialitza a Lleida
tot i que també distribueixen
arreu de Catalunya. I s’exporta
a mercats com Bèlgica, França...
La Covid, però, ho ha trasbalsat
tot. “El que es destinava a hoteleria i exportació s’ha aturat en
sec, però, per contra, la venda
de proximitat s’ha incrementat.”
El celler aposta per l’enoturisme. I amb propostes singulars. N’és exemple un tast
de vins Garbuix i el combinat
Garbuix&Tònic, tot navegant en
catamarà per Mont-rebei, amb
maridatge de formatge i caviar.
No acaben aquí les iniciatives.
“En breu posarem en marxa el
sommelier a casa, en entorns
com cases rurals i particulars.”
També ofereixen el tast de les
estrelles amb el seu vi Astronòmic, conjuntament amb el Parc
Astronòmic del Montsec.

Apostes
singulars

n El celler proposa set opcions. Disposats a trencar
motlles, el Garbuix Origen i
Garbuix Verema Vermella.
“Són dos rosats atípics. Evoquen com antigament feien
el vi a pagès, fet d’un garbuix de varietats blanques i
negres”, argumenta Gaspà.

“La filosofia és la mateixa, però
utilitzant la tecnologia actual.”
Un altre vi és el Mirapallars,
fruit d’un cupatge de vinyes
situades en diferents alçades i
maduracions. I el Montsec Sauvignon blanc, fet amb l’única
varietat blanca forana del celler.
Completa la gamma el Coop,
blanc i negre, amb bona relació
qualitat preu. “Tant és així que
uns 15 restaurants l’ofereixen
com el vi recomanat de la casa.”
I en breu planegen llançar un
nou vi, criat amb damajoana de
vidre. “Es tractarà del primer vi
orgànic, molt pur.”

En els orígens de la DO
n Raïm, verema i vins han
estat determinants en la història de la veterana Cooperativa d’Artesa. De fet, l’entitat va ser una de les fundadores de la DO Costers del
Segre, cap al 1986. Avui dia,
aglutina uns 20 viticultors.
Amb la col·laboració de:
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El Dansàneu encara la
seva recta final amb
circ contemporani i el
concert d’Arnau Obiols

El Garrigues Guitar Festival
tanca l’edició més atípica
amb un doble concert

L’excursió naturalista visitarà la Vall de
S

C
S
J
el concert G

EG
G
aquest cap de setmana la seva
A
les 21.30 hores, la Vinya Els Vilars d’Arbeca serà l’escenari del
E
G

G

S
A

C G

, amb dife-

M
C

B

E

J

S

P

D
C

-

J
C
(guitarrà clàssica) oferiran el
concert Virtuosismo a cuerdas y
viento on s’uneixen per donar a
conèixer un repertori amè i variat amb obres, originals i arranjaments de Roberto di Marí,
M
G
A
P
Franz Schubert.

L’autor Martí Gironell torna a
reconstruir el pont de Besalú
al llibre ‘Paraula de jueu’

El Dansàneu encara la

Valls d’Àneu
REDACCIÓ
Avui divendres arriba el torn del
circ contemporani de Nilak que
se sumarà a la música d’arrel del
percussionista pirinenc Arnau
Obiols, a les 19.00 hores al Firal
d’Esterri d’Àneu. Ahir, però, també es va gaudir del tàndem format per la ballarina Montserrat
S
P
C E
ten una de les estrenes centrals
T
(23.00 hores) la tríada de veus
S
B
C
F
S
M
M
T
J
G
d’Esterri d’Àneu (en cas de pluja,
al Firal d’Esterri d’Àneu) i posaran la rúbrica a la jornada de dicat accent d’arrel.
T
ja és habitual, s’iniciarà amb la
peu a les 10.30 i a les 12.00 hores,
aquest any a la Vall de Son i divi-

T

FOTO: Marta García / I

distàncies de seguretat.
E
Dansàneu proposa per a dissabte
un concert de música tradicional
de caràcter familiar amb el Duet
Daura a les dotze del migdia al
J
H
V
À
Eterri d’Àneu. L’acordionista i compositora Pilar Planavila i el músic
I
C
El bagul de la música tradicional, on
donen a conèixer els instruments
tradicionals de manera propera i
recuperen o descobreixen al públic tonades occitanes i catalanes.

El
pont dels jueus, que va vendre
més de 100.000 exemplars, el
M G nell acaba de publicar la segona
part de la història: Paraula de
jueu C
U
situa al segle XIV i arrenca amb
l’encàrrec de la vila reial de Besalú que va rebre, en l’anterior
P
B
-

N

Un dels plats forts de dissabte
és Ovidi 25, un espectacle proB
ta Ovidi Montllor amb els músics
Borja Penalba i David Fernàndez i
D
C
P
J
P
S
també dissabte i a les 23.00 h de
N
M
que presenta Biraka una mescla
de música tradicional i dansa contemporània.

La Fundació Sorigué obrirà el
museu l’1 de setembre amb
la mostra de Mat Collishaw
L F
S
museu a Lleida el pròxim dimarts
1 de setembre amb noves mesu-

C
març, la mostra havia rebut més
de 7.500 visites.
Més de 4.500 estudiants de

totes les mesures sanitàries i de

programa pedagògic al voltant

S
tant la novel·la històrica és perquè sempre hem volgut saber
G

David Trueba presenta la
pel·lícula ‘A ese lado del
mundo’ al Festival de Màlaga
D
T
nova pel·lícula, A ese lado del
mundo s’enfronta a un espanyol mitjà amb el fenomen de la

D
volupat l’únic que fem és posar
E
en una pilota punxant de fut-

quatre o cinc coses més importants de l’ésser humà no estan
resoltes, encara que funcioni

ens duri deu minuts. Vivim en
T

britànic preparat per l’Àrea EduA
mateix, amb el començament del
curs escolar el pròxim dilluns 14

de visitants. Des de la seva in-

tenia en marxa abans del seu tancament arran de la pandèmia del
coronavirus: Mat Collishaw. The
End of Innocence. El museu reobrirà amb un nou horari i un nou
sistema d’audio-guia per a les vi-

truir el pont que 300 anys abans
havia aixecat el constructor Prim
Llombard.
A
del pont, la novel·la retrata la

FOTO L

C

ACN

L

D
F
Sorigué ja té programada les visites de 200 estudiants entre setembre i desembre.
Per la seva banda, el projecte
PLANTA
cions de Sorigué a Balaguer, reobrirà al públic general el pròxim
da totes les mesures de seguretat
recomanades pels experts.
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AGENDA
‘Veïns del món
solidaris’

ACTIVITATS

S
R
M ria Querol Cornudella, de l’Associació de Veïns del Món Solidaris
(Projectes amb dones i nens a la
Cassamance,Senegal).
Lloc: Sícoris Club, Lleida. Fins al
10 de setembre.

Fase Cultura
El Fase Cultura ofereix avui l’actuació de la Xaranga BSUMETA
(Plaça Joan XXIII, 20.00 hores)
i els concerts de Tea for three
(Plaça de la Sardana, 20.30) i de
Food4Soul (Camp de futbol de
B
Lloc: Lleida.

‘Camarasa (19171923)’

Dansàneu
El cabaret de Nilak s’adapta a cada espai que visita en la seva ruta
A D
contemporani es fusionarà amb
la música d’arrel del percussionista Arnau Obiols.
R
E
À
L
19.00 hores.

Festa de Juneda
Inici de la Festa Major amb l’espectacle Hathi, del Centre de Titelles de Lleida (18.30 hores) i
el concert La Festa sobre Rodes,
amb el grup The Pink Goats.
Lloc: Juneda. Tot el dia.

Festa de Miralcamp
Cinema a la fresca amb la pel·lícula Jumanji (Plaça Sant Jaume,
21.00) i espectacle de The ChanC
L
M
D
hores.

CONCERTS
Stromboli Jazz Trio
E

S

Tocs

J T
Musicals.
Lloc: Parc Arqueològic, Guissona.
22.00 hores.

EXPOSICIONS
Miguel Gallardo
D
M
G llardo, creador del personatge
Makoki, que tracen un recorregut per la seva història com a dibuixant de còmics.
Lloc: Museu Morera, Lleida. Fins
al 4 d’octubre.

‘Reclòs-osa’
R
nament a través d’obres de Jaume Morera, Joaquín Ureña, Al-

El Giancarlo Scevola Ensemble ofereix el
concert ‘Geograies’ a la Vinya Els Vilars
La Vinya Els Vilars d’Arbeca acollirà aquesta nit (21.30 hores) una de les darreres cites de l’edició
d’enguany del Garrigues Guitar Festival, amb l’actuació del Giancarlo Scevola Ensemble, format per
Carla González (contrabaix), Gian Carlo Scevola (guitarra) i Arnau Julià (percussions), que oferiran
el concert ‘Geograies’, amb diferents músiques del món.

bert Bayona o Eulàlia Valldosera.
Lloc: Museu Jaume Morera. Fins
al 15 de novembre.

Gelonch Viladegut
Exposició que gira entorn de la
col·lecció que va donar Antoni
Gelonch, d’un miler d’obres que
recorren la història del gravat al
món occidental, de Tàpies, Goya,
P
W
D
R
dt, Miró o Barceló.
Lloc: Museu de Lleida. Fins al 30
de setembre.

‘El Solsonià. Viure
i morir al Neolític
Mitjà’
Recreació de la vida dels habitants d’aquest període històric a
amb una posada en escena innovadora i una sala dedicada a l’experimentació arqueològica.
Lloc: Museu de Solsona. Fins al 30
de novembre.

‘Construint nous
mons’
Les avantguardes històriques
1914-1945. Construint nous
mons
la col·lecció de l’IVAM, creada a
J
G
M
D
M R
V
K

Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 10
de gener de 2021.

‘Ossos, un viatge a
l’època medieval’
Ossos: un viatge a l’època medie-

ca explica com vivien i morien els
nostres avantpassats de l’Edat Miòssies trobades en diferents jaciments de Catalunya.
Lloc: Museu de la Noguera, Balaguer. Fins al 30 d’agost.

‘Cosmologies’
E
ta i performer Sergio Quiñonero,
que mostra objectes circulars que
Lloc: Centre de la Cultura de l’Oli,
La Granadella. Fins al 2 d’octubre.

‘Art popular al
Pirineu’
Art Popular al Pirineu. Passat i
present entorn del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici
P
altres, de l’obra de l’etnògraf Ramon Violant i Simorra i d’il·lustraR
N H
Lloc: Ecomuseu de les Valls
À
F

Alex Reynolds
L
Bilbao Alex Reynolds mostra en
l’exposició audiovisual Safe, safe,
safe, the pulse of the house beat
Lloc: Centre d’Art la Panera.

Camarasa (1917-1923). Temps
d’avenços tecnològics i lluita
obrera explica els processos tecnològics de la construcció de la
C
H
aspectes socials.
L
C
H
C marasa.

‘Escriure quadres,
pintar poesia’
S
Ponts Joanpere Massana, concebuda com un viatge per les seves
L
I
E
I
Fins al 6 de setembre.

‘Il·luminacions’
S
gellenc Perico Pastor creades per
tres llibres, La Bíblia, La vida de
Sinuhè i el L
B
.
L
S S
D
S
d’Urgell. Fins al 31 d’agost.

Forjant un sistema
artístic (1875-1965)
P

-

XIX
mers terços del segle XX.
Lloc: Museu de l’Urgell-Tàrrega.

‘Colors del nou
país’
S
per fer pensar i interactuar, ja que
de totes les persones, amb les seLloc: Castell de Concabella. Fins al
20 de setembre.

‘Passejant per
Torrebesses’
E
cal Josep Torrebadella amb diferents imatges de la localitat.
Lloc: Centre d’Interpretació de la
Pedra Seca, Torrebesses. Fins al
31 d’agost.
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EXPOSICIONS
I GALERIES
E. GUINOVART. AGRAMUNT. PL. MERCAT.

Guinovart: satíric, tràgic i grotesc. Mostra en la qual conviu una
visió existencialista i sentida de
l’autor amb la seua visió irònica de
la vida. Fins al 13 de setembre.
CASTELL DE CONCABELLA. SEGARRA.

Colors del nou país que estem
gestant. Alpe Conceptes celebra
la comunitat LGTBI amb obres per
visibilitzar a tothom des de la diversitat. Fins al 15 de setembre.

MUSEU D’ART JAUME MORERA. LLEIDA.

Pregó de festes i
monòleg de David
Sas, avui a Fulleda
21.40
FULLEDA. LES
GARRIGUES.
GRATIS.

Donació Miguel Gallardo. Selecció d’originals dels principals personatges –Makoki, Buitre Buitaker,
Perico Carambola– i recopilació
d’historietes que configuren l’extensa carrera de l’autor de còmics.
Fins al 4 d’octubre.

El municipi de Fulleda celebra la festa
major 2020 amb un programa d’actes per
a tots els públics. Per aquest divendres,
l’ajuntament ha organitzat el pregó de
festes a les 21.40 h i el posterior monòleg
a càrrec de David Sas. El monologuista de
Lleida i resident a Barcelona farà que el
riure ens envaeixi el cos. Per assistir-hi és
imprescindible inscriure’s prèviament trucant al 973 156 201 o per correu electrònic
a ajuntament@fulleda.cat.

Imatge d’arxiu del monologuista David Sas.

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

‘Els ibers a l’Urgell’.

www.segre.com/club

Telèfon del Club

973 248 008

Ruta per la vall de Son
L’itinerari per la vall de Son a càrrec
de Francesc Rodríguez té una durada d’una hora i mitja. Durant la ruta
coneixerem l’origen de la vall i els
seus principals recursos i éssers vius.

MÚSICA

19.00

ESTERRI D’ÀNEU. RECINTE FIRAL.

Nit de cabaret i música
El festival Dansàneu acollirà aquesta
tarda l’actuació del cabaret itinerant
de Nilak i la música del percussionista Arnau Obiols. El preu de l’entrada anticipada és de 6 € i 10 euros a
taquilla.

Una banda i una xaranga

CAIXAFÒRUM. LLEIDA.

MUSEU DE L’URGELL. TÀRREGA. MAJOR, 11.

LES PLANES DE SON. CAL RESERVAR. 6 €

LLEIDA. DIFERENTS ESPAIS. CAL RESERVAR.

Reclòs-osa. Col·lectiva que reuneix
obres de Jaume Morera, Joaquín
Ureña, Rosa Siré, Albert Bayona,
Neus Buira, Eulàlia Valldosera i d’altres. Fins al 15 de novembre.

Antoni Alsina Amils, un artista
entre dos segles (1863-1948).
Exposició permanent amb obres
de l’escultor, a cavall del realisme
del vuitcentisme i el simbolisme
modernista.
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10.30

20.00

MUSEU D’ART J. MORERA. LLEIDA.

Construint nous mons. Les
avantguardes històriques a la
col·lecció de l’IVAM 1914-1945.
Mostra el desenvolupament dels
moviments artístics de principis del
segle XX. Fins al 10 de gener.

GUIA

EXCURSIONS
AVUI RECOMANEM

MUSEU DE LLEIDA. LLEIDA. SANT CRIST, 1.

Col·lecció Gelonch Viladegut.
Excepcional conjunt de gravats, de
Dürer, Rembrandt, Goya, Picasso,
Tàpies, Miró, Warhol, Barceló i altres. Fins al 31 de setembre.

Audiencia: 52.000 Lectores
Difusión: 4.412 Ejemplares
Valor: 2.081€

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.
TORREBESSES. Centre d’interpretació de
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.
LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet.
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.
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

El programa Fase Cultura ha preparat l’actuació de la banda Vermouth
Flames, que oferirà música a base
de soul, rock, pop, blues i jazz al
camp de futbol Manel Lorite de
Balàfia. La xaranga Bsumeta també
interpretarà cançons conegudes i
molt animades a la plaça Joan XXIII
de Magraners.

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.
RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones
de Catalunya. 655 475 661.

21.30

ARBECA. VINYA ELS VILARS. ENTRADA 10 €

Viatge musical pel món
L’espectacle Geografies, interpretat per Carla González, Gian Carlo Scevola i Aunau Julià, convida
l’espectador a deixar-se portar pel
món amb diferents músiques folklòriques i populars. L’aforament per
al concert programat pel Garrigues
GuitarFest és limitat.

23.00

ESTERRI D’ÀNEU. JARDÍ DE GALLIMÓ.

La veu de Marala
El trio Marala, integrat per la catalana Selma Bruna, la mallorquina
Clara Fiol i la valenciana Sandra
Monfort, presentarà les cançons del
seu primer disc, A trenc d’alba, al jardí de Gallimó. L’entrada anticipada
és de 6 € i 10 € a taquilla.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

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).
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Un jornal de
terra

Jordi Porta

Un jornal de terra, la mesura
popular que s’utilitza com a
unitat de superfície per mesurar els camps de conreu, és
la superfície que treballava
un pagès i un animal durant
un dia. Què orgullosos estarien els nostres avis i besavis, si
veiessin com ha canviat l’agricultura a casa nostra.
Avui, Lleida, és sinònim
d’indústria agroalimentària
que despunta tant a nivell
nacional com internacional.
Una indústria potent, moderna i de primera línia que
ha resistit a les crisis i les

Què orgullosos
estarien els besavis
si veiessin com ha
canviat l’agricultura
a casa nostra
adversitats. És una indústria
potent ja que empreses lleidatanes, de primera línia,
són capdavanteres del sector
agroalimentari espanyol i europeu, competint als mercats
internacionals.
Malgrat els baixos preus i
les inclemències del temps,
els pagesos lleidatans estan a
l’última en avenços tecnològics, aplicant tecnologies de
precisió com són els GPS, les
TIC, el control remot en regs,
l’automatització de les granges,...i tot perquè l’ADN del
camp lleidatà és productiu, i
sostenible amb el medi ambient.
Agrair-los el seu esforç,
perquè sense ells Lleida no
serà Lleida, ni Catalunya, rica
i plena.

Nou guitarrista del
grup Steinbock

El jove guitarrista de 21 anys s’ha
compromés amb la banda lleidatana de hard-rock que té el seu primer disc, ‘Till the limit’, publicat al
mercat internacional.

Llorenç
González

Pres. Eix Comercial
FOTO: Joan Blanco

E

Saurí llueix com a nou
escenari del Dansàneu
amb el duet Criatures

l Dansàneu ha incorporat
aquest dimecres una nova
subseu a la Vall d’Àssua: es
tracta de la singular església de
Sant Víctor situada al nucli de
Saurí (Sort), un espai emblemàtic
recentment intervingut per l’artista Santi Moix. El seu projecte
pictòric ha posat en valor el patrimoni arquitectònic de la vila gràcies a l’art contemporani i el Dansàneu hi ha programat un doble
passi del duet folk de gralla i acordió diatònic que formen Ivó Jordà i Marçal Ramon, Criatures. La
proposta, que presenta tonades
ben populars de l’univers català
i mediterrani, ha ressonat en un
entorn excepcional on s’ha pogut
gaudir en dos passis (a les 17.00 h
i a les 19.00 h) de les diferents peces de Praxinoscopi (Microscopi,
2019), Premi Enderrock al millor
disc de folk d’aquest duet. També

FOTO: Joan Blanco

aquest dimecres s’ha posat en valor la figura del folklorista pallarès
Enric Vigo, fundador de l’Orfeó
Canigó i una de les persones clau
en la divulgació de les danses de
l’Alt Pirineu a Catalunya a principis del segle XX. L’Ecomuseu de
les Valls d’Àneu ha acollit la presentació del llibre ‘Records de les

danses antigues de la meva terra
d’Enric Vigo’ a càrrec de l’historiador Ignasi Ros, que ha glossat la
figura de qui fou “un ambaixador
de les danses del Pirineu lleidatà a
Barcelona en un moment d’efervescència cultural amb el naixement de les sardanes i els esbarts
dansaires”.

El president de l’Eix Comercial de
Lleida lluita per mantenir l’organització del Mercat de les Rebaixes
malgrat la situación que viu el comerç a causa de la pandèmia.

Donald Trump
Presidente dels
Estats Units

Els manifestants demanen la dimissió del president pel que està
passant a Wisconsin amb molta
violència i la policia llençant gasos
lacrimogens a la multitut.

“Mai havien tingut tanta estona
amb tants focs artificials i enguany, malgrat la crisis i la suspensió de les festes majors, han
durat gairebé mitja hora”, deien
alguns veïns d’Alpicat que diumenge passat es van sorprendre per la durada del fi de festes
amb el material pirotècnic. Com
ja se sap que mai plou a gust
de tothom, hi havia qui apuntava que es podien dedicar “els
diners cremats amb els focs” a
qüestions “més productives”.
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Un fotograma del documental ‘Eso que tú me das’, que ahir es va presentar al Festival de Màlaga.

Pau Donés “parla més de
la vida que de la mort”
a l’entrevista amb Évole
❘ MÀLAGA ❘ El periodista Jordi
Évole va reivindicar ahir a Màlaga a la presentació del documental Eso que tú me das la
manera de dir adéu del músic
Pau Donés. L’última entrevista
del cantant, que va morir el 9
de juliol, es va gravar a Aran,
on Donés va voler passar els
seus últims dies. “Parla més
de la vida que de la mort”,
va assenyalar Évole. Donés

EUROPA PRESS

va trucar des de l’hospital de
Vielha al periodista per gravar 20 dies abans de morir. El
documental, que es veurà als
cines a partir del 8 d’octubre,
“és el resultat gens lacrimogen
d’aquesta última entrevista,
una oda a la vida perquè el
protagonista parla de la mort
des de la serenitat”. “Potser
ningú ha parlat de la mort així,
amb aquesta enteresa,” va dir.
JOAN BLANCO

Rosalía, nominada com a millor artista
femenina als premis Billboard
Rosalía ha estat nominada com a millor artista femenina
als premis Billboard de la música llatina que se celebraran
el 21 d’octubre a Sunrise (Florida). També opta a millor
cançó de l’any amb Yo x ti, Tú x mi i Con Altura.
GERMANETES AITONA

L’església de Saurí, nou
escenari del Dansàneu

El folk del duo Criatures es va presentar ahir a l’església de Sant
Víctor de Saurí al Dansàneu, un programa que es va completar
amb el documental Camí d’Arreu i la presentació d’un llibre
sobre danses pallareses. El Petit de Cal Eril, a la jornada d’avui.
DOWN LLEIDA

Nova sessió de
fotos del calendari
de Down Lleida
L’hotel NH i el Tennis Lleida van ser ahir escenaris de
la segona sessió fotogràfica
del calendari solidari 2021
de Down Lleida, de la mà del
fotògraf Julian García. Està
previst que avui es faci una
tercera sessió de fotos, així
com el pròxim 2 de setembre.
Bars i restaurants lleidatans
són escenari del calendari
com un gest de suport de
l’entitat al sector.

Missa a la residència de les Germanetes
d’Aitona en honor a santa Teresa Jornet
La capella de la residència de les Germanetes dels Ancians
Desemparats d’Aitona va acollir ahir una missa presidida
pel bisbe de Lleida, Salvador Giménez, en honor a la seua
fundadora, santa Teresa Jornet, que hi va nàixer el 1843.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Completeu el que heu començat abans
de passar a un tema nou. No permeteu
que les emocions interfereixin en el vostre progrés. Depèn de vosaltres evitar enfrontaments.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Busqueu oportunitats econòmiques i
no tingueu por de fer les coses diferents.
Enfoqueu-vos en la part positiva i estigueu disposats al compromís, us oferiran ajuda.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Ocupeu-vos dels assumptes que altres
han ignorat. El que feu ha de ser una
prioritat, concentreu-vos en el que us ajudi a sobresortir. No permeteu que els altres s’imposin.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Aprofiteu una oferta que pot ajudar-vos
a avançar. No us involucreu en una situació sense sortida. Discutir és una pèrdua de
temps. Feu gestions per arribar al cim.

TAURE 20-IV / 20-V.
No sentiu necessitat de complaure algú
que us pressiona per fer-vos prendre
una decisió. La incertesa que oferiu us donarà
temps per reunir informació.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Busqueu el costat bo de cada situació i
sereu una inspiració per als altres. Baseu
en l’honestedat, la integritat i la igualtat una
societat que esteu considerant.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Demaneu ajuda i obtindreu el que voleu. No us quedeu asseguts quan el
progrés depèn del que feu. Programeu alguna
cosa especial amb algú que estimeu.

AQUARI 20-I / 18-II.
No us quedeu atrapats en la paperassa
pendent. Ocupeu-vos de les responsabilitats i els problemes burocràtics. Trobeu una
manera de retribuir una causa.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Guardeu-vos les opinions. Com menys
deixeu que els altres sàpiguen sobre
vosaltres o les vostres creences, millor. Reuniu
informació que us ajudi a avaluar les relacions.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Sigueu racionals. Si deixeu que les emocions us condueixin, prendreu males
decisions. Poseu més èmfasi en els passatemps
i les persones que us fan feliços.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Haureu de ser ràpids si voleu evitar una
situació plena d’incertesa. Esteu a punt
per fer la vostra, així que no us carregueu les
responsabilitats d’altres.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Controleu qualsevol situació en la qual
us trobeu i obtindreu el respecte dels
companys. Un canvi personal resultarà millor del
que havíeu previst i us ajudarà.
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AGENDA
Lloc: Sícoris Club, Lleida. Fins al
10 de setembre.

ACTIVITATS

‘Tragèdia al call’

Fase Cultura

Exposició que se centra en una
T
munitats jueves de Catalunya, el
1348, quan es va produir l’assalt
al call de la capital de l’Urgell.
L
M
U
T

El darrer cap de setmana del Fase Cultura comença amb l’espectacle familiar Parnassus i la
llegenda del drac, de la companyia Els Salats (Museu de l’Aigua,
20.00) i el concert Vermouth Flames C
B
20.00).
Lloc: Lleida.

‘Camarasa (19171923)’

Dansàneu
Estrena de la fusió entre la músiE P
C E
de la ballarina Montserrat Selva,
que abans ballarà acompanyada
per la violinista Marie Perera.
L
R
E
À
23.00 hores.

CONCERTS
Sonsonite
Concert de la banda lleidatana
que rememora la música tradicional cubana en el marc del cicle
Fem Fresca
Lloc: Plaça del Sitjar, Alcoletge.
22.00 hores.

Joan Baró
El músic Joan Baró farà un recorregut per les músiques del món
en el concert El viatge del Rodamúsic.
L
P
E
T
bous. 19.00 hores

EXPOSICIONS
Miguel Gallardo
Dibuixos del lleidatà Miguel Gallardo, creador del personatge
Makoki, que tracen un recorregut per la seva història com a dibuixant de còmics.
Lloc: Museu Morera, Lleida. Fins
al 4 d’octubre.

El cicle cultural ‘Castellserà de Nit’ acaba
amb l’espectacle ‘Peix, d’Hotel Iocandi
La pista d’estiu de Castellserà serà l’escenari aquesta nit (22.00 hores) del darrer espectacle emmarcat
en el cicle ‘Castellserà de Nit’. Es tracta de l’espectacle de petit format ‘Peix’, a càrrec de la companyia
Hotel Iocandi, que va ser estrenat a Fira Tàrrega 2019 i que a través del circ i el pallasso relexiona
sobre la mallorquinitat. Foto: Marta Garcia.

Gelonch, d’un miler d’obres que
recorren la història del gravat al
T
G
Picasso, Warhol, Durer, Rembrandt, Miró o Barceló.
Lloc: Museu de Lleida. Fins al 30
de setembre.

‘El Solsonià. Viure
i morir al Neolític
Mitjà’
Recreació de la vida dels habitants d’aquest període històric a
amb una posada en escena innovadora i una sala dedicada a l’experimentació arqueològica.
Lloc: Museu de Solsona. Fins al 30
de novembre.

‘Construint nous
mons’

ca explica com vivien i morien els
nostres avantpassats de l’Edat Miòssies trobades en diferents jaciments de Catalunya.
Lloc: Museu de la Noguera, Balaguer. Fins al 30 d’agost.

‘Cosmologies’
E
ta i performer Sergio Quiñonero,
que mostra objectes circulars que
Lloc: Centre de la Cultura de l’Oli,
La Granadella. Fins al 2 d’octubre.

‘Art popular al
Pirineu’
Art Popular al Pirineu. Passat i
present entorn del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici
P
altres, de l’obra de l’etnògraf Ramon Violant i Simorra i d’il·lustraR
N H
Lloc: Ecomuseu de les Valls
À
F

Camarasa (1917-1923). Temps
d’avenços tecnològics i lluita
obrera explica els processos tecnològics de la construcció de la
C
H
aspectes socials.
L
C
H
C marasa.

‘La força de l’aigua’
La força de l’aigua. El Dr. Pearson i les obres de La Canadiense
a Lleida explica la construcció del
canal de Seròs, la seva importància cabdal per a Lleida i els fonaments de la hidroelectricitat.
Lloc: Museu de l’Aigua, Lleida.

‘Escriure quadres,
pintar poesia’
S
Ponts Joanpere Massana, concebuda com un viatge per les seves
L
I
E
I
Fins al 6 de setembre.

‘Il·luminacions’
S
gellenc Perico Pastor creades per
tres llibres, La Bíblia, La vida de
Sinuhè i el L
B
.
L
S S
D
S
d’Urgell. Fins al 31 d’agost.

Forjant un sistema
artístic (1875-1965)

Alex Reynolds

P

Les avantguardes històriques
1914-1945. Construint nous
mons
la col·lecció de l’IVAM, creada a
J
G
amb obres de Marcel Duchamp,
M R
V
K
Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 10
de gener de 2021.

L
Bilbao Alex Reynolds mostra en
l’exposició audiovisual Safe, safe,
safe, the pulse of the house beat

XIX
mers terços del segle XX.
L
M
U
T

Gelonch Viladegut

‘Ossos, un viatge a
l’època medieval’

Exposició que gira entorn de la
col·lecció que va donar Antoni

Ossos: un viatge a l’època medie-

S
R
M ria Querol Cornudella, de l’Associació de Veïns del Món Solidaris
(Projectes amb dones i nens a la
Cassamance,Senegal).

‘Reclòs-osa’
R
nament a través d’obres de Jaume Morera, Joaquín Ureña, Albert Bayona o Eulàlia Valldosera.
Lloc: Museu Jaume Morera. Fins
al 15 de novembre.

Lloc: Centre d’Art la Panera.

‘Veïns del món
solidaris’

-

‘Colors del nou
país’
S
per fer pensar i interactuar, ja que
de totes les persones, amb les seLloc: Castell de Concabella. Fins al
20 de setembre.

Medio: El Segre
Publicado: 27/08/2020
Edición: G
Sección: MISCELANEA GUÍA
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Audiencia: 75.000 Lectores
Difusión: 8.126 Ejemplares
Valor: 72€
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Un fotograma del documental “Eso que tú me das”, que ayer se presentó en el Festival de Málaga.

Pau Donés “habla más de
la vida que de la muerte”
en su entrevista con Évole
❘ MÁLAGA ❘ El periodista Jordi
Évole reivindicó ayer en Málaga en la presentación del documental Eso que tú me das
la manera de decir adiós del
músico Pau Donés. La última
entrevista del cantante, fallecido el 9 de julio, fue grabada
en Aran, donde Donés quiso
pasar sus últimos días. “Habla
más de la vida que la muerte”,
señaló Évole. Donés le llamó

EUROPA PRESS

desde el hospital de Vielha al
periodista para grabar 20 días
antes de morir. El documental,
que se verá en los cines a partir
del 8 de octubre, “es el resultado nada lacrimógeno de esa
última entrevista, una oda a la
vida porque su protagonista
habla de la muerte desde la serenidad”, señaló. “Quizá nadie
ha hablado de la muerte así,
con esa entereza”, dijo.
JOAN BLANCO

Rosalía, nominada como mejor artista
femenina en los premios Billboard
Rosalía ha sido nominada como mejor artista femenina en
los premios Billboard de la música latina que se celebrarán el 21 de octubre en Sunrise (Florida). También opta a
mejor canción del año con Yo x ti, Tú x mi y Con Altura.
GERMANETES AITONA

La iglesia de Saurí, nuevo
escenario del Dansàneu

El folk del dúo Criatures se presentó ayer en la iglesia de Sant
Víctor de Saurí en el Dansàneu, un programa que se completó
con el documental Camí d’Arreu y la presentación de un libro
sobre danzas pallaresas. El Petit de Cal Eril, en la jornada de hoy.
DOWN LLEIDA

Nueva sesión de
fotos del calendario
de Down Lleida
El hotel NH y el Tennis Lleida fueron ayer escenarios de
la segunda sesión fotográfica
del calendario solidario 2021
de Down Lleida, de la mano
del fotógrafo Julian García.
Está previsto que hoy se haga
una tercera sesión de fotos,
así como el próximo 2 de septiembre. Bares y restaurantes
leridanos son escenario del
calendario como un gesto de
apoyo de la entidad al sector.

Misa en la residencia de les Germanetes de
Aitona en honor a Santa Teresa Jornet
La capilla de la residencia de les Germanetes dels Ancians
Desemparats de Aitona acogió ayer una misa presidida
por el obispo de Lleida Salvador Giménez en honor a su
fundadora Santa Teresa Jornet, nacida allí en 1843.

HORÓSCOPO
ARIES 21-III / 19-IV.
Complete lo que comenzó antes de
pasar a algo nuevo. No permita que las
emociones interfieran con su progreso. Depende
de usted evitar enfrentamientos.

CÁNCER 21-VI / 22-VII.
Busque oportunidades económicas y
no tema hacer las cosas de modo diferente. Enfóquese en lo positivo y esté dispuesto
a comprometerse, le ofrecerán ayuda.

LIBRA 23-IX / 22-X.
Ocúpese de los asuntos que otros han
ignorado. Haga una prioridad de lo que
hace y concéntrese en lo que lo ayude a sobresalir. No permita que otros se impongan.

CAPRICORNIO 22-XII / 19-I.
Aproveche una oferta que puede ayudarlo a avanzar. No se involucre en una
situación sin salida. Discutir es una pérdida de
tiempo. Haga gestiones para llegar a la cima.

TAURO 20-IV / 20-V.
No sienta necesidad de complacer a
alguien que lo presiona para hacerlo
tomar una decisión. La incertidumbre que usted
ofrezca le dará tiempo para reunir información.

LEO 23-VII / 22-VIII.
Busque lo bueno en cada situación y
será una inspiración para los demás.
Base en la honestidad, la integridad y la igualdad
una sociedad que está considerando.

ESCORPIÓN 23-X / 21-XI.
Pida ayuda y obtendrá lo que quiere.
No se quede sentado cuando el progreso depende de lo que haga. Programe algo especial para usted y alguien a quien ama.

ACUARIO 20-I / 18-II.
No quede atrapado en el papeleo pendiente. Ocúpese de las responsabilidades y los problemas burocráticos. Encuentre una
manera de retribuir a una causa.

GÉMINIS 21-V / 20-VI.
Guarde sus opiniones para usted. Cuanto menos deje que los demás sepan
sobre usted o sus creencias, mejor. Reúna información que lo ayude a evaluar las relaciones.

VIRGO 23-VIII / 22-IX.
Sea racional. Si deja que sus emociones
tomen el control, tomará malas decisiones. Ponga más énfasis en los pasatiempos y las
personas que lo hacen feliz.

SAGITARIO 22-XI / 21-XII.
Tendrá que ser rápido si quiere evitar
una situación plagada de incertidumbre. Está listo para hacer lo suyo, así que no cargue con las responsabilidades de otros.

PISCIS 19-II / 20-III.
Controle cualquier situación en la que
se encuentre y obtendrá el respeto de
sus compañeros. Un cambio personal resultará
mejor de lo previsto y lo ayudará.

Medio: El Segre en Català
Publicado: 27/08/2020
Edición: Segre Català
Sección: MISCELANEA GUIA

SOCIETAT Agenda

SEGRE
Dijous, 27 d’agost del 2020

EXPOSICIONS
I GALERIES
E. GUINOVART. AGRAMUNT. PL. MERCAT.

Guinovart: satíric, tràgic i grotesc. Mostra en la qual conviu una
visió existencialista i sentida de
l’autor amb la seua visió irònica de
la vida. Fins al 13 de setembre.
CASTELL DE CONCABELLA. SEGARRA.

Colors del nou país que estem
gestant. Alpe Conceptes celebra
la comunitat LGTBI amb obres per
visibilitzar a tothom des de la diversitat. Fins al 15 de setembre.

MUSEU D’ART JAUME MORERA. LLEIDA.

Les Antonietes
actuen a la nit
teatral de Tremp
22.00
TREMP. ESPAI
CULTURAL
LA LIRA. 15 €

Donació Miguel Gallardo. Selecció d’originals dels principals personatges –Makoki, Buitre Buitaker,
Perico Carambola– i recopilació
d’historietes que configuren l’extensa carrera de l’autor de còmics.
Fins al 4 d’octubre.

En el marc d’espectacles de la proposta
Nits a la fresca 2020 organitzats per l’ajuntament de Tremp, la companyia Les Antonietes presentarà l’obra Un dia qualsevol.
Les entrades tenen un preu de 15 euros i
es poden adquirir a l’ajuntament de la localitat entre les 9 h i les 14 h o a través del
correu electrònic culturaifestes@tremp.cat.
L’ús de mascareta és obligatori i s’hauran
de respectar les recomanacions sanitàries
vigents.

MUSEU D’ART J. MORERA. LLEIDA.

Reclòs-osa. Col·lectiva que reuneix
obres de Jaume Morera, Joaquín
Ureña, Rosa Siré, Albert Bayona,
Neus Buira, Eulàlia Valldosera i d’altres. Fins al 15 de novembre.

MUSEU DE L’URGELL. TÀRREGA. MAJOR, 11.

Antoni Alsina Amils, un artista
entre dos segles (1863-1948).
Exposició permanent amb obres
de l’escultor, a cavall del realisme
del vuitcentisme i el simbolisme
modernista.

ANETO.

Camí de l’aigua
Aquesta ruta circular comença i
acaba al poble d’Aneto i transita pel
Parc Natural de Posets-Maladeta. El
recorregut, de 5,6 km i una durada
de 2 hores i 30 minuts, transcorre
per l’antic camí creat per l’empresa
hidroelèctrica Enher entre avellaners, boixos i aurons, entre altres
espècies.

ESPECTACLES

19.00

TORNABOUS. PATI DE L’ESCOLA.

‘El viatge del Rodamúsic’

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.

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.
TORREBESSES. Centre d’interpretació de
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.
LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet.
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.
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

ESTERRI D’ÀNEU. RECINTE FIRAL.

Fusió de música i ball
El cantant El Petit de Cal Eril sumarà
a la música del seu nou àlbum, Energia fosca, la proposta de la ballarina
Montserrat Selma, al festival Dansàneu. Abans de l’actuació, Selma
ballarà breument amb la violinista
Marie Perera.

VISITES

22.00

El museu de Guissona organitza una
visita guiada nocturna per la localitat anomenada Memòria soterrada
per conèixer els oficis arcaics del
municipi o el simbolisme de les façanes de les cases.

Castellserà de nit programa cada dijous un espectacle de música, teatre
i circ per a un públic familiar. Aquesta nit, la companyia Hotel Iocandi
representarà l’espectacle Peix.

Foto promocional.

23.00

El Festival a2m ofereix aquesta tarda
l’espectacle El viatge del Rodamúsic
de la mà de l’artista Joan Baró, en
què es podrà conèixer melodies i
harmonies de diferents llocs del
món.

Nits de teatre en família

COMARQUES

Exposició a CaixaForum.

33

09.00

CASTELLSERÀ. PISTA D’ESTIU.

CAIXAFÒRUM. LLEIDA.

Construint nous mons. Les
avantguardes històriques a la
col·lecció de l’IVAM 1914-1945.
Mostra el desenvolupament dels
moviments artístics de principis del
segle XX. Fins al 10 de gener.

GUIA

NATURALESA
AVUI RECOMANEM

MUSEU DE LLEIDA. LLEIDA. SANT CRIST, 1.

Col·lecció Gelonch Viladegut.
Excepcional conjunt de gravats, de
Dürer, Rembrandt, Goya, Picasso,
Tàpies, Miró, Warhol, Barceló i altres. Fins al 31 de setembre.

Audiencia: 52.000 Lectores
Difusión: 4.412 Ejemplares
Valor: 2.013€

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.
RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones
de Catalunya. 655 475 661.

23.00

GUISSONA. MUSEU DE GUISSONA. 5 €

‘Memòria soterrada’

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

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).

Medio: El Segre
Publicado: 27/08/2020
Edición: G
Sección: MISCELANEA GUÍA

E. GUINOVART. AGRAMUNT. PL. MERCAT.

Guinovart: satíric, tràgic i grotesc. Muestra en la que convive
una visión existencialista y sentida
del autor, con su visión irónica de
la vida. Hasta el 13 de septiembre.
CASTELL DE CONCABELLA. SEGARRA.

Colors del nou país que estem
gestant. Alpe Conceptes celebra a
la comunidad LGTBI con obras para
visibilizar a todos desde la diversidad. Hasta el 15 de septiembre.

MUSEO D’ART JAUME MORERA. LLEIDA.

Les Antonietes
actúan en la noche
teatral de Tremp
22.00
TREMP. ESPAI
CULTURAL
LA LIRA. 15 €

Donació Miguel Gallardo. Selección de originales de los principales personajes –Makoki, Buitre
Buitaker, Perico Carambola– y recopilación de historietas que configuran la extensa carrera del autor
de cómics. Hasta el 4 de octubre.

En el marco de espectáculos de la propuesta Nits a la fresca 2020 organizados por el
ayuntamiento de Tremp, la compañía Les
Antonietes presentará su obra Un dia qualsevol. Las entradas tienen un precio de 15
euros y se pueden adquirir en el ayuntamiento de la localidad entre las 9 h y las
14 h o a través del correo electrónico culturaifestes@tremp.cat. El uso de mascarilla
es obligatorio y se deberán respetar las
recomendaciones sanitarias vigentes.

MUSEU DE L’URGELL. TÀRREGA. MAJOR, 11

Camino del agua
Esta ruta circular empieza y acaba
en el pueblo de Aneto y transita por
el Parque Natural de Posets-Maladeta. El recorrido, de 5,6 km y una durada de 2 horas y 30 minutos, transcurre por el antiguo camino creado
por la empresa hidroeléctrica Enher
entre avellanos, bojes y arces, entre
otras especies.

ESPECTÁCULOS

19.00

TORNABOUS. PATIO DE LA ESCUELA.

‘El viatge del Rodamúsic’
El Festival a2m ofrece esta tarde el
espectáculo El viatge del Rodamúsic
de la mano del artista Joan Baró, en
el que se podrá conocer melodías y
harmonías de diferentes lugares del
mundo.

Noches de teatro en familia
Castellserà de nit programa cada
jueves un espectáculo de música,
teatro y circo para un público familiar. Esta noche, la compañía Hotel
Iocandi representará su espectáculo
Peix.

Foto promocional.

MUSEOS
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.

COMARCAS

Exposición en CaixaForum.

ANETO.

CASTELLSERÀ. PISTA DE VERANO.

CAIXAFÒRUM. LLEIDA.

Antoni Alsina Amils, un artista
entre dos segles (1863-1948). Exposición permanente con obras del
escultor, a caballo entre el realismo
del vuitcentisme y el simbolismo
modernista.

09.00

22.00

MUSEO DE ARTE J. MORERA. LLEIDA.

Reclòs-osa. Colectiva que reúne
obras de Jaume Morera, Joaquín
Ureña, Rosa Siré, Albert Bayona,
Neus Buira, Eulàlia Valldosera y
otros. Hasta el 15 de noviembre.
Construint nous mons Les avantguardes històriques en la col·lecció de l’IVAM 1914-1945. Muestra
el desarrollo de los movimientos
artísticos de las primeras décadas
del siglo XX. Hasta el 10 de enero.
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NATURALEZA
HOY RECOMENDAMOS

MUSEO DE LLEIDA. LLEIDA. SANT CRIST, 1.

Col·lecció Gelonch Viladegut.
Excepcional conjunto de grabados,
de Durero, Rembrandt, Goya, Picasso, Tàpies, Miró, Warhol, Barceló y
otros. Hasta 31 de septiembre.

GUÍA

SOCIEDAD Agenda

SEGRE
Jueves, 27 de agosto de 2020

EXPOSICIONES
Y GALERÍAS

Audiencia: 75.000 Lectores
Difusión: 8.126 Ejemplares
Valor: 2.042€

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.
TORREBESSES. Centre d’interpretació de
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.
LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet.
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.
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. Museo,
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.
RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones
de Catalunya. 655 475 661.

23.00

ESTERRI D’ÀNEU. RECINTE FIRAL.

Fusión de música y baile
El cantante El Petit de Cal Eril sumará a la música de su nuevo álbum,
Energia fosca, la propuesta de la
bailarina Montserrat Selma, en el
festival Dansàneu. Antes de la actuación, Selma bailará brevemente
con la violinista Marie Perera.

VISITAS

23.00

GUISSONA, MUSEO DE GUISSONA. 5 €

‘Memòria soterrada’
El museo de Guissona organiza una
visita guiada nocturna por la localidad llamada Memòria soterrada
para conocer los oficios arcaicos del
municipio o el simbolismo de las fachadas de las casas.
Envíe sus actos de agenda a:
cercle@segre.com.
Más información en

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.

CASTILLOS
Información y reser vas al teléfono:
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 DE ARBECA (Garrigues).

Medio: La Mañana
Publicado: 26/08/2020
Edición: General
Sección: MISCELANEA

CINC
MINUTS MÉS
| Anna Mora
@annetamora |

Audiencia: 2.000 Lectores
Difusión: 1.788 Ejemplares
Valor: 404€

DIMECRES 26 D’AGOST DE 2020

D’AQUÍ I D’ALLÀ

Telèfon: 973 001 140
DIPÒSIT LEGAL: L-22/1971 | CONTROL DIFUSIÓ: OJD

El setembre
que vindrà
Els finestrons de les façanes
de Baiona, a França, no ens
distreuen d’entrar a la Librairie L’alinea, situada a la Rue
d’Espagne i que forma part de
les llibreries independents de
la Nouvelle Aquitaine (librairies-nouvelleaquitaine.com).
L’aparador mostra les novetats
editorials més assolellades –tot
i que ja properes a la rentrée–,
acompanyades d’una cartolina
en què la llibretera selecciona i
escriu amb lletra lligada un fragment de les obres. Ja a dins, en
una balda no gens amagada,
descansen les traduccions al
francès de diferents literatures:
ens arromanguem i hi trobem
Mercè Rodoreda i Maria Barbal

La cultura ens ha
acompanyat totes
les vacances i volem
que ens agafi la mà
també al setembre
(Tremp). Hi comprem una postal
del País Basc francès que ens escriurem a l’ombra d’un cafè al
final del viatge i l’únic exemplar
de Rue des Camélias, traduït al
català per Bernard Lesfargues i
editat per Éditions tintablava. A
uns minuts amb cotxe, al cor de
Biarritz, descobrim per casualitat Le Petit Bijou, un café-théâtre engegat fa un any seguint
l’estil Lumière. Mentre l’espresso ens ajuda a descansar les cames, el seu propietari, animós,
ens aixeca per ensenyar-nos la
sala, els seients i els camerinos.
La cultura ens ha acompanyat
totes les vacances i volem que
ens agafi la mà també aquest
setembre ombrívol que vindrà.

Joan Baró

Compositor i músic
lleidatà

Dissabte passat va omplir al front
de Lauzeta al ‘Fase Cultura’ i aquest
dissabte vol fer el mateix, però
abans, el dijous, actúa a Tornabous
amb ‘El viatge de Rodamusic’.

Ramon Sentís
Gerent de l’ICS a
Lleida

Els hospitals lleidatans Arnau de
Vilanova i Santa Maria són els primers de Catalunya en tenir gestors
de la Covid per a rastrejar els contactes dels positius.
FOTO: Joan Blanco

Les Impuxibles aborden
el tabú de la diferència
d’edat al ‘Dansàneu’

L

a xerrada del musicòleg i estudiós de la cultura popular,
Artur Blasco, sobre el pas de
Palmira Jaquetti pel Pallars Sobirà
va obrir les activitats de dimarts al
Dansàneu, el festival de Cultures
del Pirineu que ha penjat el cartell
d’entrades exhaurides a pràcticament la totalitat d’espectacles de
pagament d’aquesta 29a edició.
Únicament la proposta de Nilak
-circ contemporani- i el músic pirinenc Arnau Obiols, reubicada
al recinte firal d’Esterri d’Àneu
aquest divendres a les set de la
tarda, disposa d’una cinquantena
de localitats a la venda. La xerrada de Blasco, que ha tingut lloc a
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu i

El festival ha
penjat el cartell
d’entrades
exhaurides a
molts actes
que ha comptat amb la presència
de la comissària de l’Any Jaquetti,
Carme Oriol, ha precedit l’estrena
de l’espectacle de Les Impuxibles
-Clara Peya i Ariadna Peya- que
van presentar a les 23.00 h ‘Desespera’, al recinte firal d’Ester-

ri d’Àneu. La proposta, que ha
tingut algunes preestrenes, ens
mostra la fragilitat i la fortalesa
de l’ésser humà a través d’una
poètica despullada, enèrgica i
personal. Dos intèrprets enfrontats viatgen a través de cinc peces
musicals dibuixant escenes amb
el cos, el gest i la paraula. ‘Des-espera’ parla d’encendre i apagar,
d’agitar i de calmar, de ferir i de
curar, d’esperar i de des-esperar.
Pel que fa a la programació d’avui
dimecres, se centra en la música
folk de gralla i acordió diatònic
d’Ivó Jordà i Marçal Ramon. ‘Criatures’ és el duet que actuarà en
un escenari exquisit : l’església de
Sant Víctor de Saurí de Sort.

Vladímir Putin
President de Rússia

El principal opositor rus Alexei Navalni segueix en coma a un hospital de Berlin i el mandatari Vladímir
Putin es nega a fer una investigació
del possible envenirament.

L’alcalde Miquel Pueyo va visitar ahir la col·lecció de gravats
que el lleidatà Antoni Gelonch
té dipositats al Museu de Lleida,
acompanyat del mateix Geloch
i del director del Museu, Josep
Giralt, així com del regidor de
Ciutat i Cultura, Jaume Rutllant.
Pueyo va anar-hi molt informal,
amb la camisa descordada, però
a l’hora de fer-se la foto de família pels mitjans se la va botonar i
es va penjar el ‘pin’ reivindicatiu
de color groc.
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EXPOSICIÓN PROYECTOS

CONCIERTO

El arte que incomoda, en Lleida

Vinos y música,
en La Vinya dels
Artistes el sábado

La Panera y el Museu exhibirán obras de ‘Censored’, la colección de Tatxo
Benet || La muestra ‘Línies vermelles’ podrá verse de septiembre a enero
AMADO FORROLLA

M. CODINAS

❘ LLEIDA ❘ El Centre d’Art la Panera y el Museu de Lleida exhibirán por primera vez a partir del
proximo 26 de septiembre una
selección de las piezas que conforman Censored, la colección
de obras de arte censuradas por
distintas autoridades del mundo
que el empresario y coleccionista leridano Tatxo Benet ha
ido adquiriendo a lo largo de
los últimos años.
La muestra, que llevará por
nombre Línies vermelles, podrá
visitarse hasta el día 10 de enero de 2021 y pretende poner el
acento en las historias de censura, y por lo tanto en la represión
a la libertad de expresión, que
rodean las piezas. Se podrán ver
obras como Always Franco, de
Eugenio Merino, expuesta en
ARCO en 2012, o Statue of a
girl of peace, de Kim Eun-Sung
y Kim Seo-Kyung, prohibida
por las autoridades japonesas. Cabe destacar que Benet
comenzó a gestar la colección
Censored con la adquisición
de la obra Presos políticos en
la España contemporánea, del
artista Santiago Serra, que fue
censurada en ARCO el año 2018
y que actualmente se encuentra
expuesta en el Museu de Lleida.
Asimismo, la colección cuenta ya con más de sesenta obras
de artistas de todo el mundo y
no cesa de ampliarse, motivo
por el que Benet estudia establecer una sede de exposición
permanente.

IGUALDAD

La Berlinale, con
un único premio
de interpretación
El alcalde, Miquel Pueyo, junto al coleccionista Antoni Gelonch Viladegut, ayer en el Museu de Lleida.

El Museu de Lleida recibe un 70% menos de público
n El director del Museu de
Lleida, Josep Giralt, explicó
ayer durante una visita del
alcalde de la Paeria Miquel
Pueyo que este verano han
recibido un 70% menos de público respecto a otros años. En
este sentido, Giralt señaló que
desde que el Museu reabrió en
junio han recibido poco más

de 500 visitantes, de las que
solo 15 eran extranjeros. Por
su parte, Pueyo, que visitó la
colección de grabados que el
leridano Antoni Gelonch i Viladegut depositó en el Museu
de Lleida, puso en valor “la
sensibilidad por el arte y la
cultura” de Gelonch e hizo un
llamamiento para que se ha-

gan más acciones de mecenazgo en el territorio. En cuanto a
las obras del nuevo Morera en
Rambla Ferran, Pueyo explicó
que han readaptado el proyecto junto a las empresas que
conforman la UTE y aseguró
que “las obras se reanudarán
a velocidad normal de forma
inminente”.

FESTIVAL CONCIERTO
JOAN BLANCO

‘Des-espera’, el
estreno de Les
Impuxibles en el
Dansàneu

❘ BERLÍN ❘ El Festival de Cine de
Berlín, la Berlinale, concederá en 2021 un único premio a
la mejor interpretación tanto
en la categoría de mejor actuación protagonista como
en la de reparto, sin distinción de género. La edición,
que tendrá lugar del 11 al
21 de febrero del 2021, será
presencial, aunque reducida por la Covid-19. Según
los codirectores del festival,
Carlos Chatrian y Mariette
Riessenbeck, “no separar los
premios en el campo actoral
según el género representa
una señal de una mayor conciencia sensible al género en
la industria del cine”.

MEDIDAS

Suspenden actos
en Balaguer y
Tàrrega 15 días

El folk del dueto
Criatures, hoy en Sort
REDACCIÓN

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ Les Impuxibles, la
compañía de teatro y danza formada por Clara Peya y Ariadna
Peya, estrenó ayer en el recinto
ferial de Esterri d’Àneu el espectáculo Des-espera. La propuesta, encargada por el festival
Dansàneu, muestra la fragilidad
y la fortaleza del ser humano a
través de dos intérpretes que
“viajan” por distintas piezas
musicales dibujando escenas
con su cuerpo, el gesto y la palabra. Previamente al espectáculo
de las hermanas Peya, el musicólogo y estudioso de la cultura
popular, Artur Blasco, ofreció
una charla sobre el paso de la

❘ LA POBLA DE CÉRVOLES ❘ La Vinya dels Artistes de la bodega Mas Blanch i Jové, en La
Pobla de Cérvoles, acogerá
este sábado 29 de agosto a
partir de las 20 horas una
cata de vinos al aire libre y
un concierto de la mano del
solista internacional catalán
y profesor del Conservatori
Municipal de Música de Barceloma, Eduard Sánchez, y
el solista australiano, Jacob
Cordover. Ambos ofrecerán
un repertorio con obras originales y arreglos para flauta
travesera y guitarra clásica
de Roberto Di Marino, Franz
Schubert y Astor Piazzola,
entre otros. El precio de la
entrada, 10€ y 8 anticipada.

El musicólogo Artur Blasco, ayer durante su charla sobre la poetisa y compositora Palmira Jaquetti.

poetisa y compositora Palmira
Jaquetti por el Pallars Sobirà.
La programación de hoy se
centra en la música folk de gralla y acordeón de Criatures, el
dueto formado por Ivó Jordà y

Marçal Ramón, que ofrecerán
un repertorio de música de cámara en la iglesia de Sant Víctor
de Saurí de Sort.
Cabe destacar que el Dansàneu ha agotado las entradas en

casi todos los espectáculos de
pago. Solo la propuesta de circo de Nilak y el músico Arnau
Obiols, este viernes en Esterri,
dispone de medio centenar de
localidades a la venta.

❘ BALAGUER ❘ Las ciudades de
Balaguer y Tàrrega han suspendido su agenda cultural
para los próximos 15 días. En
el caso de la capital del Urgell, la medida se toma después
del aumento de casos positivos diagnosticados en el municipio estos últimos días y
afecta, entre otros eventos,
al acto Òmnium en ruta, que
la entidad Òmnium tenía previsto celebrar este sábado
en la escuela Maria Mercè
Marçal. En cuanto a la capital de la Noguera, la medida
ya supuso ayer la cancelación
del Música i tapes, y afecta
también al monólogo de hoy
y a la Zumba de mañana.
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EXPOSICIÓ PROJECTES

CONCERT

L’art que incomoda, a Lleida

Vins i música, a
La Vinya dels
Artistes dissabte

La Panera i el Museu exhibiran obres de ‘Censored’, la col·lecció de Tatxo Benet
|| La mostra ‘Línies vermelles’ podrà veure’s del setembre al gener
AMADO FORROLLA

M. CODINAS

❘ LLEIDA ❘ El Centre d’Art la Panera i el Museu de Lleida exhibiran per primera vegada a partir
del pròxim dia 26 de setembre
una selecció de les peces que
conformen l’exposició Censored, la col·lecció d’obres d’art
censurades per diferents autoritats del món que l’empresari
i col·leccionista lleidatà Tatxo
Benet ha anat adquirint al llarg
dels últims anys. La mostra, que
portarà per nom Línies vermelles, podrà visitar-se fins al dia
10 de gener del 2021 i pretén
posar l’accent en les històries de
censura, i per tant en la repressió a la llibertat d’expressió que
envolten les peces. S’hi podran
veure obres com Always Franco, d’Eugenio Merino, exposada
a ARCO el 2012, o Statue of a
girl of peace, de Kim Eun-Sung
i Kim Seo-Kyung, prohibida per
les autoritats japoneses.

IGUALTAT

La Berlinale, amb
un únic premi
d’interpretació

Inici de ‘Censored’
S’ha de destacar que Benet va
començar a gestar la col·lecció
Censored amb l’adquisició de
l’obra Presos polítics a l’Espanya contemporània, de l’artista
Santiago Serra, que va ser censurada a ARCO l’any 2018 i que
actualment es troba exposada al
Museu de Lleida. Així mateix, la
col·lecció ja compta amb més de
seixanta obres d’artistes de tot
el món i no deixa d’ampliar-se,
motiu pel qual Benet estudia
establir una seu d’exposició
permanent.

L’alcalde, Miquel Pueyo, al costat del col·leccionista Antoni Gelonch Viladegut, ahir al Museu de Lleida.

El Museu de Lleida rep un 70% menys de públic
n El director del Museu de
Lleida, Josep Giralt, va explicar ahir durant una visita
de l’alcalde de la Paeria Miquel Pueyo que aquest estiu
han rebut un 70% menys de
públic respecte a altres anys.
En aquest sentit, Giralt va assenyalar que des que el Museu
va reobrir al juny han rebut

poc més de 500 visitants, de
les quals només 15 eren estrangers. Per la seua part,
Pueyo, que va visitar la collecció de gravats que el lleidatà Antoni Gelonch i Viladegut
va dipositar al Museu de Lleida, va posar en relleu “la sensibilitat per l’art i la cultura”
de Gelonch i va fer una crida

perquè es facin més accions de
mecenatge al territori. Quant
a les obres del nou Morera a
la rambla Ferran, Pueyo va
explicar que han readaptat
el projecte amb les empreses
que conformen l’UTE i va assegurar que “les obres es reprendran a velocitat normal
de forma imminent”.

FESTIVAL CONCERT
JOAN BLANCO

‘Des-espera’,
l’estrena de
Les Impuxibles
al Dansàneu

❘ BERLÍN ❘ El Festival de Cine
de Berlín, la Berlinale, concedirà el 2021 un únic premi a la millor interpretació
tant en la categoria de millor
actuació protagonista com
en la de repartiment, sense
distinció de gènere. L’edició,
que tindrà lloc de l’11 al 21
de febrer del 2021, serà presencial, encara que reduïda
per la Covid-19. Segons van
indicar els codirectors del
festival, Carlos Chatrian i
Mariette Riessenbeck, “no
separar els premis en el camp
actoral segons el gènere representa un senyal de més
consciència sensible al gènere en la indústria del cine”.

MESURES

Suspenen actes
a Balaguer i
Tàrrega 15 dies

El folk del duet
Criatures, avui a Sort
REDACCIÓ

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ Les Impuxibles,
la companyia de teatre i dansa
formada per Clara Peya i Ariadna Peya, va estrenar ahir al
recinte firal d’Esterri d’Àneu
l’espectacle Des-espera. La proposta, encarregada pel festival
Dansàneu, mostra la fragilitat
i la fortalesa de l’ésser humà a
través de dos intèrprets que viatgen per diferents peces musicals dibuixant escenes amb
el seu cos, el gest i la paraula.
Prèviament a l’espectacle de les
germanes Peya, el musicòleg i
estudiós de la cultura popular,
Artur Blasco, va oferir una xarrada sobre el pas de la poetessa

❘ LA POBLA DE CÉRVOLES ❘ La Vinya
dels Artistes del celler Mas
Blanch i Jové, a la Pobla de
Cérvoles, acollirà aquest dissabte 29 d’agost a partir de
les 20 hores un tast de vins a
l’aire lliure i un concert de la
mà del solista internacional
català i professor del Conservatori Municipal de Música
de Barceloma Eduard Sánchez, i el solista australià Jacob Cordover. Tots dos oferiran un repertori amb obres
originals i arranjaments per
a flauta travessera i guitarra
clàssica de Roberto Di Marino, Franz Schubert i Astor
Piazzola, entre d’altres. El
preu de l’entrada, 10 euros i
8 anticipada.

El musicòleg Artur Blasco, ahir durant la xarrada sobre la poetessa i compositora Palmira Jaquetti.

i compositora Palmira Jaquetti
pel Pallars Sobirà.
La programació d’avui se centra en la música folk de gralla
i acordió de Criatures, el duet
format per Ivó Jordà i Marçal

Ramón, que oferiran un repertori de música de cambra a l’església de Sant Víctor de Saurí
de Sort.
Val a destacar que el Dansàneu ha esgotat les entrades en

gairebé tots els espectacles de
pagament. Només la proposta
de circ de Nilak i el músic Arnau Obiols, aquest divendres a
Esterri, disposa de mig centenar
de localitats a la venda.

❘ BALAGUER ❘ Les ciutats de Balaguer i Tàrrega han suspès
l’agenda cultural per als propers quinze dies. En el cas
de la capital de l’Urgell, la
mesura es pren després de
l’augment de casos positius
diagnosticats al municipi
aquests últims dies i afecta,
entre altres esdeveniments,
l’acte Òmnium en ruta, que
l’entitat Òmnium tenia previst celebrar aquest dissabte
a l’escola Maria-Mercè Marçal. Pel que fa a la capital de
la Noguera, la mesura ja va
suposar ahir la cancel·lació
del Música i tapes, i afecta
també el monòleg d’avui i la
zumba de demà.
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AGENDA
‘La força de l’aigua’

ACTIVITATS

La força de l’aigua. El Dr. Pearson i les obres de La Canadiense
a Lleida
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‘Art popular al
Pirineu’
Art Popular al Pirineu. Passat i
present entorn del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant
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Camarasa (1917-1923). Temps
d’avenços tecnològics i lluita obrera
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L’ENTREVISTA

“No sabem
quan podrem
tornar al Perú”

molt bé per visitar i fer fotos.

poques hores de sol i ho
van passar malament.

Han visitat diversos llocs
de la ciutat, veig.
Sí, també vam estar al
Museu d’Història de Catalunya, al MUHBA, i al
MNAC a Montjuïc també.

som aquí. Fem un màster
d’arquitectura a l’ETSAP i
ens quedarem aquí fins a
l’octubre, quan s’acabaran
les classes.

Han estat o tenen previst
d’anar a d’altres llocs de
Catalunya?
Sí, hem estat a Montserrat, a Sitges i a algunes
platges pròximes a Barcelona. I ens agradaria anar
a la Costa Brava o potser a
Mallorca, si podem.

Els preocupa no poder
tornar al Perú?
Jo només puc agafar vols
humanitaris perquè no hi
ha vols comercials a Lima.
Ja sabem que probablement ens haurem de quedar fins més enllà de l’octubre, perquè simplement no es pot tornar. Sí,
vivim amb la incertesa de
no poder planificar: amb
el lloguer de l’habitació,
amb la llargada del meu
màster... no sabem fins
quan ens quedarem.

Què els ha semblat el Palau de la Música? Era la
primera visita?
Sí, no l’havíem visitat fins
ara. Només l’havíem vist
des de fora i ens havia semblat molt bonic, i, com que
som arquitectes, ens va
despertar molta curiositat.
Vam buscar-ho per internet i ens vam inscriure a la
visita. El que més m’ha cridat l’atenció és que el modernisme català és molt di-

Com han passat el confinament?
A mi em va coincidir amb
la redacció de la tesi, així
que ja em va anar bé. En
canvi, Caro va fer classes
en línia. Ens ha fet valorar
la qualitat de l’espai de
l’habitatge: la llum del sol,
una bona ventilació... Teníem amics a pisos més
petits –els que es podien
pagar– que no tenien vistes al carrer o tenien molt

Els preocupen les conseqüències econòmiques de
la pandèmia?
Sí, serà molt complicat recuperar-se del xoc econòmic, tant aquí com al Perú.
Ja estem veient com tanquen molts de negocis.
També molts estudis d’arquitectes cancel·len projectes o acomiaden gent.
Quan hi ha dificultats econòmiques, la gent prioritza altres coses.

Carolina i Rodrigo.

Estudiants d’arquitectura peruans
Núria Sala
BARCELONA

L

a Carolina i el Rodrigo surten de visitar el Palau de la
Música Catalana.
Tots dos són del Perú i
van venir al setembre a
Barcelona per estudiar un
màster en arquitectura.
Van passar el confinament al pis que comparteixen a Barcelona i
aquest estiu aprofiten per
visitar Catalunya.

Han vingut aquí a passar
les vacances?
No, ja fa alguns mesos que

MÚSICA / HUMOR

La Carolina i el Rodrigo surten de la visita al Palau ■ N.S.

ferentdel modernisme de
l’Amèrica Llatina, molt
particular. I quan un entén
que l’arquitecte del Palau
era mestre de Gaudí, tot
cobra més sentit.
Els ha sorprès la visita
amb les mesures de segu-

EXCURSIONISME

retat?
No, més enllà de les mesures de distanciament, el
gel, la mascareta... tot és
força normal. Sí que hi ha
menys gent. Fa poc vam
anar al Museu Picasso i
ens va sorprendre la poca
quantitat de gent, que està

DANSA

Flors a la vall de
Molières
—————————————————————————————————

Humet i Faixedas, a Lloret de Mar
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La cantant Gemma Humet,
que avançarà temes del seu
pròxim disc, previst per a la
tardor, i l’humorista Fel Faixe-

LA DESCOBERTA

das, amb l’espectacle Faixedas i punt, comparteixen programa avui a les 21.30 h en el
Som de mar de Lloret de Mar.

Des del refugi de Conangles,
molt a prop del túnel de Vielha, comença la ruta que en
una hora aproximada de caminada condueix a la vall de
Molières. Es tracta d’un paratge d’espectacular bellesa,
ple de flors i amb les glaceres
pirinenques de fons, des d’on
es pot accedir al salt de Molières, una cascada que s’alimenta de les aigües del desgel del tuc de Molières.

Les Impuxibles, a Esterri d’Àneu
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Les Impuxibles estrenen Desespera, peça en què dos cossos ballen a través de cinc peces musicals, avui al Dansà-

neu (Esterri d’Àneu, 23h).
Ariadna Peya i Marc Soler hi
posen el moviment i Clara
Peya, la música

EL RACÓ GASTRONÒMIC

Una cinglera
basàltica
única
—————————————————————————————————

La zona de la Garrotxa és el
millor exponent de paisatge
volcànic de la península Ibèrica, amb molts volcans per visitar i descobrir. Però
d’aquesta terra tampoc pot
passar per alt la visita a la cinglera basàltica de Castellfollit
de la Roca, sobre la qual s’assenta el nucli antic de la vila.
És un dels testimonis més rellevants del vulcanisme a Catalunya, té més de 50 metres
d’alçària i gairebé 1 quilòmetre de longitud.

Restaurant El Cigró d’Or,
Vilafranca del Penedès
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cuina amb DO Penedès. A l’altell del Mercat de la Carn de
Vilafranca del Penedès, a la capital del vi, hi ha un espai
càlid i tranquil. Cuina catalana posada al dia, amb
productes de proximitat i de temporada.
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CERTAMEN RESTRICCIONES

ACTIVIDADES

El Dansàneu se mantiene pero
con una tercera parte del aforo

‘Òmnium en ruta’
parará el sábado
en Tàrrega

Retransmitirá los espectáculos por Lleida TV y anula las catas de productos
JOAN BLANCO

REDACCIÓN

❘ VALLS D’ÀNEU ❘ El Festival de Cultures del Pirineu, el Dansàneu,
seguirá con la programación
de su 29 edición combinando
el formato presencial con la retransmisión en streaming de
los espectáculos, con el fin de
cumplir con las indicaciones del
Procicat y Cultura después que
el Govern prohibiera ayer las reuniones de más de 10 personas
en el ámbito público y privado.
En este sentido, se ha reajustado el aforo de los espectáculos
a un tercio de su capacidad, se
han anulado las catas de productos y los núcleos de convivencia
que asistan como público deberán ser de menos de 10 personas. Asimismo, la dirección del
certamen ha acordado con la
Xarxa de Televisions Locals y
Lleida TV abrir un canal específico para ofrecer los espectáculos en streaming y de manera
gratuita. Cabe destacar que la
propuesta cultural de ayer, dedicada a la poetisa y musicóloga
Palmira Jaquetti (ver desglose),
tuvo lugar en el exterior de la
iglesia de Sant Pere de Sorpe
y que el festival de este 2020
potencia los espectáculos programados al aire libre y que
contemplen amplios aforos. En
la misma línea, se recuperan espacios de gran formato como el
recinto ferial de Esterri d’Àneu
y se incorporan de nuevos como

ACTIVIDADES

Balaguer
mantiene la
agenda cultural
Izan Rubio y Elisenda Rué, ayer durante su actuación en el exterior de la iglesia de Sant Pere de Sorpe.

el Castell de València d’Àneu y
el Jardí de Gallimó de Esterri.
Asimismo, el recinto ferial
de Esterri acogerá hoy a las 23
horas la estrena de Des-espera
de Les Impuxibles, la compañía que forman Clara Peya y
Ariadna Peya, un encargo del
Dansàneu en que Ariadna Peya
y Marc Soler harán un viaje a
través de cinco piezas musicales
dibujando escenas con el cuerpo, la gestualidad y la palabra.

Homenaje a Palmira Jaquetti
n El exterior de la iglesia de
Sant Pere de Sorpe acogió
ayer el espectáculo de música
y teatro Palmira, en recuerdo
a la musicóloga y poetisa Palmira Jaquetti, de la que este año se conmemora el 125
aniversario de su nacimiento.
La voz de Elisenda Rué y la
guitarra de Izan Rubio recor-

OCIO AUDIOVISUAL

daron a Jaquetti a través de
la dramatización de sus dietarios y una recopilación de
canciones que escribió en la
década de 1930. Antes de la
actuación, la comisaria del
Any Jaquetti, Carme Oriol,
y el músico Artur Blasco, glosaron la figura de Jaquetti y
su vínculo con el Pallars.

❘ BALAGUER ❘ La Paeria de Balaguer no contempla, por
ahora, suspender ninguna
de las actividades culturales previstas durante los meses de septiembre y octubre,
entre las que están la Festa
de l’Harpia, el Encontats o el
Posa’t la gorra. En cuanto al
Posa’t la gorra, el alcalde de
la ciudad, Jordi Ignasi Vidal,
recordó que es una fiesta de
carácter solidario y que es
necesario hacer todo lo posible para poder celebrarla
aunque no sea con el mismo
formato de siempre.

ESPECTÁCULOS PROGRAMACIÓN
C. SANS

Cinemes Guiu
cierra de nuevo
por la situación
en La Seu
Screenbox y JCA
Alpicat, sin cambios

Títeres, cine y música, los
platos fuertes del Fase
Cultura de esta semana
REDACCIÓN

M. CODINAS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ Cinemes Guiu,
en La Seu d’Urgell, volvió a cerrar sus puertas el pasado jueves 20 de agosto a raíz del alto
riesgo de rebrote en la ciudad.
En un comunicado, la empresa
explicó que la decisión es temporal y con el fin de “ayudar a
reducir la actividad social de
la gente de la población para
poder controlar el brote que en
estos momentos hay en nuestro entorno”. Cabe recordar
que Cinemes Guiu reabrió al
público el pasado 7 de agosto
tras cinco meses cerrado a pesar de poder hacerlo ya en junio, cuando la región sanitaria

❘ TÀRREGA ❘ La campaña de verano de Òmnium Cultural,
Òmnium en ruta, hará parada el próximo sábado en la
Escola Maria Mercè Marçal
de Tàrrega. Así, la entidad
mostrará las distintas actividades y proyectos que tiene
en marcha de manera regular. Entre estas destaca un
espectáculo de animación
infantil, la presentación del
Premi Sant Jordi de novela 2019 con su autor David
Nel·lo, debates sobre actualidad, una exposición y la
proyección de un corto al
aire libre.

Público en los Cinemes Guiu, cuando reabrió el 7 de agosto.

del Alt Pirineu i Aran entró en
la fase 2 de la desescalada. La
empresa pospuso la reapertura
de sus instalaciones a pesar de
haberlas preparado para ello
a la espera de que volvieran
a haber películas de estreno.
Por otra parte, los responsables del Screenbox Lleida y
el JCA Alpicat explicaron que

las nuevas medidas anunciadas
ayer por el Govern no afectarían a sus instalaciones debido a que aún sigue vigente la
resolución que limita el aforo
de los cines del Segrià al 50%.
Cabe recordar que el JCA Alpicat limitó su aforo al 30% a
la espera de ver cómo avanza
la situación epidemiológica.

❘ LLEIDA ❘ Lleida está `revisto que
acoja entre el jueves y el domingo de esta semana diez espectáculos de títeres, cine y música
en el marco del Fase Cultura.
El jueves a las 20 horas en el
campamento de la Canadiense, en el Museu de l’Aigua, la
compañía Els Salats ofrecerá el
espectáculo infantil Parnassus i
la llegenda del drac. A la misma
hora y en el campo de fútbol
de Balàfia, la banda Vermouth
Flames versionará hits internacionales a ritmo de soul, rock,
pop, blues y jazz. La Xaranga
Bsumeta actuará el viernes a las
20 horas en la plaza Joan XXIII.
Ese mismo día y a la misma hora
está prevista la actuación del
grupo Food4Soul en el campo
de fútbol de Balàfia mientras

que a las 20.30 horas la plaza de
la Sardana acogerá la actuación
del grupo Tea for three.
La Paeria explicó que las actividades del ciclo no se verán
afectadas por las nuevas restricciones anunciadas ayer por

RESERVA PREVIA

Se puede hacer reserva
previa a través de la web de
la Paeria o llamando al
teléfono 973279536
el Govern debido a que fueron
diseñadas para poder llevarse
a cabo durante la fase 2 de la
desescalada. Asimismo, cabe
recordar que es necesario hacer
reserva previa.
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CERTAMEN RESTRICCIONS

ACTIVITATS

El Dansàneu es manté però amb
una tercera part de l’aforament

‘Òmnium en ruta’
pararà dissabte
a Tàrrega

Retransmetrà els espectacles per Lleida TV i anul·la els tastos de productes
JOAN BLANCO

REDACCIÓ

❘ VALLS D’ÀNEU ❘ El Festival de Cultures del Pirineu, el Dansàneu,
continuarà amb la programació
de la vint-i-novena edició combinant el format presencial amb
la retransmissió en streaming
dels espectacles, a fi de complir les indicacions del Procicat
i Cultura després que el Govern
prohibís ahir les reunions de
més de deu persones en l’àmbit
públic i privat.
En aquest sentit, s’ha reajustat l’aforament dels espectacles
a un terç de la capacitat, s’han
anul·lat els tastos de productes
i els nuclis de convivència que
hi assisteixin com a públic hauran de ser de menys de deu persones. Així mateix, la direcció
del certamen ha acordat amb
la Xarxa de Televisions Locals
i Lleida TV obrir un canal específic per oferir els espectacles en
streaming i de manera gratuïta.
Val a destacar que la proposta
cultural d’ahir, dedicada a la
poetessa i musicòloga Palmira
Jaquetti (vegeu el desglossament), va tenir lloc a l’exterior
de l’església de Sant Pere de
Sorpe i que el festival d’aquest
2020 potencia els espectacles
programats a l’aire lliure i que
incloguin amplis aforaments. En
la mateixa línia, es recuperen
espais de gran format com el
recinte firal d’Esterri d’Àneu i
se n’incorporen de nous com el

ACTIVITATS

Balaguer
manté l’agenda
cultural
Izan Rubio i Elisenda Rué, ahir durant l’actuació a l’exterior de l’església de Sant Pere de Sorpe.

castell de València d’Àneu i el
Jardí de Gallimó d’Esterri.
Així mateix, el recinte firal
d’Esterri acollirà avui a les 23
hores l’estrena de Des-espera
de Les Impuxibles, la companyia que formen Clara Peya i
Ariadna Peya, un encàrrec del
Dansàneu en què Ariadna Peya
i Marc Soler faran un viatge a
través de cinc peces musicals
dibuixant escenes amb el cos,
la gestualitat i la paraula.

Homenatge a Palmira Jaquetti
n L’exterior de l’església de
Sant Pere de Sorpe va acollir
ahir l’espectacle de música
i teatre Palmira, en record
a la musicòloga i poetessa
Palmira Jaquetti, de la qual
aquest any es commemora
el 125 aniversari del naixement. La veu d’Elisenda Rué
i la guitarra d’Izan Rubio van

LLEURE AUDIOVISUAL

recordar Jaquetti a través de
la dramatització dels seus
dietaris i una recopilació de
cançons que va escriure a la
dècada del 1930. Abans de
l’actuació, la comissària de
l’Any Jaquetti, Carme Oriol,
i el músic Artur Blasco, van
glossar la figura de Jaquetti
i el seu vincle amb el Pallars.

❘ BALAGUER ❘ La Paeria de Balaguer no preveu, per ara, suspendre cap de les activitats
culturals previstes durant els
mesos de setembre i octubre,
entre les quals hi ha la Festa
de l’Harpia, l’Encontats o el
Posa’t la Gorra. Pel que fa al
Posa’t la Gorra, l’alcalde de
la ciutat, Jordi Ignasi Vidal,
va recordar que és una festa de caràcter solidari i que
és necessari fer tot el que
sigui possible per poder celebrar-la encara que no sigui amb el mateix format de
sempre.

ESPECTACLES PROGRAMACIÓ
C. SANS

Cinemes Guiu
tanca de nou
per la situació
a la Seu
Screenbox i JCA
Alpicat, sense canvis

Titelles, cine i música,
els plats forts del Fase
Cultura d’aquesta setmana
REDACCIÓ

M. CODINAS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ Cinemes Guiu,
a la Seu d’Urgell, va tornar a
tancar les portes dijous passat,
20 d’agost, arran de l’alt risc
de rebrot a la ciutat. En un comunicat, l’empresa va explicar
que la decisió és temporal i a
fi d’“ajudar a reduir l’activitat
social de la gent de la població
per poder controlar el brot que
en aquests moments hi ha al
nostre entorn”.
S’ha de recordar que Cinemes Guiu va reobrir al públic el
7 d’agost després de cinc mesos
tancat malgrat poder fer-ho ja
al juny, quan la regió sanitària
de l’Alt Pirineu i Aran va en-

❘ TÀRREGA ❘ La campanya d’est iu d’Òm n iu m Cu lt u ra l,
Òmnium en ruta, farà parada dissabte vinent a l’Escola Maria-Mercè Marçal de
Tàrrega. Així doncs, l’entitat
mostrarà les diferents activitats i projectes que té en
marxa de manera regular.
Entre aquestes destaca
un espectacle d’animació
infantil, la presentació del
Premi Sant Jordi de novel·la
2019 amb el seu autor, David
Nel·lo, debats sobre actualitat
i una exposició, a més de la
projecció d’un curt a l’aire
lliure.

Públic als Cinemes Guiu, quan va reobrir el 7 d’agost.

trar a la fase 2 de la desescalada. L’empresa va ajornar la
reobertura de les instal·lacions
malgrat haver-les preparat a
l’espera que hi tornessin a haver pel·lícules d’estrena.
D’altra banda, els responsables de l’Screenbox Lleida i el
JCA Alpicat van explicar que
les noves mesures anunciades

ahir pel Govern no afectarien
les seues instal·lacions a causa que encara continua vigent
la resolució que limita l’aforament dels cines del Segrià
al 50%. Val a recordar que el
JCA Alpicat va limitar l’aforament al 30% a l’espera de
veure com avança la situació
epidemiològica.

❘ LLEIDA ❘ Lleida té previst acollir
entre dijous i diumenge d’aquesta setmana deu espectacles de
titelles, cine i música en el marc
del Fase Cultura. Dijous a les 20
hores al campament de la Canadenca, al Museu de l’Aigua,
la companyia Els Salats oferirà
l’espectacle infantil Parnassus
i la llegenda del drac.
A la mateixa hora i al camp
de futbol de Balàfia, la banda
Vermouth Flames versionarà
hits internacionals a ritme de
soul, rock, pop, blues i jazz. La
Xaranga Bsumeta actuarà divendres a les 20.00 hores a la
plaça Joan XXIII.
Aquell mateix dia i a la mateixa hora està prevista l’actuació del grup Food4Soul al camp
de futbol de Balàfia i a les 20.30

hores la plaça de la Sardana acollirà l’actuació del grup Tea for
Three.
En aquest sentit, la Paeria va
explicar que les activitats del
cicle no es veuran afectades per
les noves restriccions anuncia-

RESERVA PRÈVIA

Es pot fer reserva prèvia a
través del web de la Paeria
o trucant al telèfon
973 279 536
des ahir pel Govern ja que van
ser dissenyades per poder portar-se a terme durant la fase 2
de la desescalada. Així mateix,
s’ha de recordar que és necessari fer reserva prèvia.
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AGENDA
altres, de l’obra de l’etnògraf Ramon Violant i Simorra i d’il·lustraR
N H
Lloc: Ecomuseu de les Valls
À
F

ACTIVITATS
Dansàneu
Estrena de l’espectacle Des-espera, de Les Impuxibles, amb els ballarins Ariadna Peya i Marc Soler
posant el moviment i la pianista
Clara Peya la música.
L
R
E
À
23.00 hores.

‘Il·luminacions’
S

P
P
des per tres llibres, La Bíblia, La
vida de Sinuhè i el Llibre de les
B
.
L
S S
D
S
U
F

Festa Major Maldà
Final de Festa Major amb la representació de l’obra Una mujer
sola, amb Bea Insa.
Lloc: Plaça de l’ajuntament, Maldà.

Forjant un sistema
artístic (1875-1965)
P

TributABBA

La companyia lleidatana JAM porta el
seu espectacle de clown ‘Hats’ a Juneda

D
M ca i Tapes a Balaguer amb l’actuació d’aquesta formació catalana
de tribut a la banda sueca.
Lloc: Plaça del Teatre, Balaguer.
21.00 hores.

La Pista del Parc Alegria de Juneda serà l’escenari aquesta nit (21.00 hores) de l’espectacle ‘Hats’, a
càrrec de la companyia lleidatana JAM, projecte en solitari de Jaume Jové creat el 2010 . L’actuació
es farà en el marc de les activitats dels ‘Preludis de Festa Major’, que se celebrarà del 28 al 31 d’agost.
Foto: JAM

EXPOSICIONS
Miguel Gallardo
Dibuixos del lleidatà Miguel Gallardo, creador del personatge
Makoki, que tracen un recorregut per la seva història com a dibuixant de còmics.
Lloc: Museu Morera, Lleida. Fins
al 4 d’octubre.

Gelonch Viladegut
Exposició que gira entorn de la
col·lecció que va donar Antoni
Gelonch, d’un miler d’obres que
recorren la història del gravat al
món occidental, de Tàpies, Goya,
Picasso, Warhol, Durer, Rembrandt, Miró o Barceló.
Lloc: Museu de Lleida. Fins al 30
de setembre.

‘El Solsonià. Viure
i morir al Neolític
Mitjà’
Recreació de la vida dels habitants d’aquest període històric a
amb una posada en escena innovadora i una sala dedicada a l’experimentació arqueològica.
Lloc: Museu de Solsona. Fins al 30
de novembre.

‘Construint nous
mons’
Les

avantguardes

històriques

1914-1945. Construint nous
mons
la col·lecció de l’IVAM, creada a
J
G
amb obres de Marcel Duchamp,
M R
V
K
Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 10
de gener de 2021.

‘Reclòs-osa’
R
J
M
J
U
A
Bayona o Eulàlia Valldosera.
L
M
J
M
F
al 15 de novembre.

Lloc: Centre d’Art la Panera.

L
Bilbao Alex Reynolds mostra en
l’exposició audiovisual Safe, safe,
safe, the pulse of the house beat

‘Veïns del món
solidaris’
S
R
M ria Querol Cornudella, de l’Associació de Veïns del Món Solidaris
(Projectes amb dones i nens a la
Cassamance,Senegal).
Lloc: Sícoris Club, Lleida. Fins al 10
de setembre.

‘Tragèdia al call’

‘Cosmologies’
E

Alex Reynolds

-

Exposició que se centra en una
data tràgica per Tàrrega i les comunitats jueves de Catalunya, el
1348, quan es va produir l’assalt
U
L
M
U
T

S
Q
que mostra objectes circulars que

‘Escriure quadres,
pintar poesia’

Lloc: Centre de la Cultura de l’Oli,
La Granadella. Fins al 2 d’octubre.

S
P
J
M
buda com un viatge per les seves

‘Ossos, un viatge a
l’època medieval’

L
I
E
I
Fins al 6 de setembre.

Ossos: un viatge a l’època medieca explica com vivien i morien els
nostres avantpassats de l’Edat Mi-

‘Art popular al
Pirineu’

òssies trobades en diferents jaciments de Catalunya.
Lloc: Museu de la Noguera, Balaguer. Fins al 30 d’agost.

Art Popular al Pirineu. Passat i
present entorn del Parc Nacional
A
E
S
Maurici
P

-

XIX
primers terços del segle XX, amb
obres en les disciplines de pintuL

M

U

T

‘Camarasa (19171923)’
Camarasa (1917-1923). Temps
d’avenços tecnològics i lluita
obrera explica els processos tecnològics de la construcció de la
H
C
aspectes socials.
L
C
H
C marasa.

‘Colors del nou
país’
S
per fer pensar i interactuar, ja que
de totes les persones, amb les seLloc: Castell de Concabella. Fins al
20 de setembre.

‘Passejant per
Torrebesses’
E

J
T
rents imatges de la localitat.
Lloc: Centre d’Interpretació de la
Pedra Seca, Torrebesses. Fins al
31 d’agost.

‘La força de l’aigua’
La força de l’aigua. El Dr. Pearson i les obres de La Canadiense
a Lleida explica la construcció del
canal de Seròs, la importància
cabdal que va tenir per a Lleida i
els fonaments de la hidroelectricitat.
Lloc: Museu de l’Aigua, Lleida.
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14.600 personas
han seguido los
conciertos del
Festival Torroella
Unas 14.600 personas han seguido en directo en el Espai Ter
y a través de las redes sociales
los cinco conciertos que ha ceF
de Torroella de Montgrí. Considerado como un clásico de los
veranos en la Costa Brava, esta
vez, debido a la pandemia, ha
cambiado la programación de
su 40 aniversario por un año de
celebración adaptado.

Queen y Adam
Lambert publican
en octubre un
recopilatorio
Los miembros de la banda de
música Queen, Brian May y Roger Taylor, sacarán el próximo 2
de octubre un recopilatorio con
los conciertos celebrados con
Adam Lambert, que estará disponible en formatos CD, CD+DVD, CD+Blu-ray y vinilos. Desde
su aparición juntos en 2009 la
combinación Queen con Adam
Lambert se ha ido reforzando
Universal.

‘Fase Cultura’ programa diez
propuestas para esta semana
Els Salats abren el abanico de las actuaciones y la
Orquestra Julià Carbonell lo cerrará el domingo
El programa ‘Fase Cultura’
prosigue esta semana con
diez propuestas distribuidas
en diferentes rincones de la
ciudad, la mayoría de ellas
coincidiendo en horario y
con la condición de gratuitas
con reserva previa.
Lleida
ANDRÉS RODRÍGUEZ
El abanico de los actos previstos
para esta semana es similar al de
la semana pasada y de hecho muchos espectáculos repiten, pese
a que cambien de escenario. La
asistencia a los diferentes actos
es bastante menguada a juzgar
citas que se han realizado.
La nueva oferta se abre este
jueves con la puesta en escena
de ‘Parnassus i la llegenda del
drac’, con Els Salats, en el Museu
de l’Aigua, mientras que también

a las ocho de la tarde el campo de
B
cierto con el quinteto leridano de
versiones Vermouth Flamesés.
El viernes repite la Xaranga
Bsumeta con canciones animadas del ‘Vine i desfasa’t amb nosaltres’ en la plaza Joan XXIII a la
misma hora que Food4Soul desplegará su soul clásico en el camB
que también repite. El tercer concierto previsto será media hora
más tarde en la Plaça de la Sardana con la cantante Olga Romero,
el guitarrista Enric Navarra y el
percusionista Àlex Gallego.
La sesión de cine quedará reservada para las diez de la noche del sábado en la plaza Esteve
Cuito con ‘Los niños del mar’, de
Ayumu Watanabe. Por la tarde, a
las 20.00 horas, se podrá volver a
ver en directo a Lauzeta, dueto de
música celta integrado por Núria

FOTO: Tony Alcántara / El dueto Midred, el pasado domingo en directo

García y Joan Baró, en la Pista de
la Panera o a Mildred, dúo formado por la cantante Alícia Torrelles
y el pianista Josep M. Serra, en el
B
El domingo se organizará una
G
J

El festival Ésdansa concluye
la edición de 2020 con un
90 por ciento de ocupación

El Dansàneu se mantiene
reduciendo el aforo a un
tercio y con vía ‘streaming’

E
É
celebrado en Les Preses del 20
al 23 de agosto, ha cerrado la
edición de 2020 con un 90% de
ocupación, según han informado sus organizadores. En total,
se han programado catorce es-

La organización del Dansàneu ha
decidido reajustar a un tercio el
aforo de los espectáculos previstos para esta 29 edición, la cual
se desarrollará hasta el domingo.
Siguiendo las indicaciones del
Procicat para minimizar el riesgo

pectáculos, tres de los cuales
agotaron sus entradas días antes de que se llevaran a cabo,
como los de ‘Totes’, del Esbart
Manresà, así como los dos conN É
Marala y Els Tranquils.

de contagoi de la Covid-19, también se han anulado todas las
degustaciones de productos y el
servicio de bebidas. Además, las
unidades familiares de más de
diez personas tendrán que sentarse en grupos más reducidos.

con micro abierto liderado por
Maldito Maldows y Hypnotes,
mientras que en la Plaça de la
Sardana la Orquestra Simfònica
Julià Carbonell acompañarán a la
mezzosoprano Marta Infante y al
barítono Toni Masol.

Para hacer más accesible para el público la progframación de
V
À
todos los espectáculos por internet y vía ‘streaming’ a través de
un canal propio.
Durante la jornada de ayer se
estrenó un documental en el Ecomuseu, se hizo un homenaje a la
P
J
estrenó una exposición. Hoy se
estrenará ‘Des-espera’ de Les Impuxibles de Clara y Ariadna Peya.

ts
a
l
e cic
d
a s re
d
n
Ve canvi
re latge i inacriaó d’ús istrats
in
cic tam fo
ss
e
l
Re scon icles
c
ehi
de veh
es
ev
d
de
aix
a
b
r
p
de
Com tació
ne
nli
mi
o
a
r
s
T
n
cio
a
x
Ta

i

Re

v
n
a
c

Eco

c/ Josep Segura Farré, 727
Pol. Ind. El Segre - 25191 Lleida

T. 973 94 96 98
682 393 205
www.elchoquelleida.com

Medio: El Punt Avui
Publicado: 25/08/2020
Edición: Gironines
Sección: NACIONAL Nacional

Audiencia: 106.000 Lectores
Difusión: 22.037 Ejemplares
Valor: 133€

|
|
UN ESTIU DIFERENT

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 25 D’AGOST DEL 2020

16 Nacional

L’ENTREVISTA

“No sabem
quan podrem
tornar al Perú”

molt bé per visitar i fer fotos.

poques hores de sol i ho
van passar malament.

Han visitat diversos llocs
de la ciutat, veig.
Sí, també vam estar al
Museu d’Història de Catalunya, al MUHBA, i al
MNAC a Montjuïc també.

som aquí. Fem un màster
d’arquitectura a l’ETSAP i
ens quedarem aquí fins a
l’octubre, quan s’acabaran
les classes.

Han estat o tenen previst
d’anar a d’altres llocs de
Catalunya?
Sí, hem estat a Montserrat, a Sitges i a algunes
platges pròximes a Barcelona. I ens agradaria anar
a la Costa Brava o potser a
Mallorca, si podem.

Els preocupa no poder
tornar al Perú?
Jo només puc agafar vols
humanitaris perquè no hi
ha vols comercials a Lima.
Ja sabem que probablement ens haurem de quedar fins més enllà de l’octubre, perquè simplement no es pot tornar. Sí,
vivim amb la incertesa de
no poder planificar: amb
el lloguer de l’habitació,
amb la llargada del meu
màster... no sabem fins
quan ens quedarem.

Què els ha semblat el Palau de la Música? Era la
primera visita?
Sí, no l’havíem visitat fins
ara. Només l’havíem vist
des de fora i ens havia semblat molt bonic, i, com que
som arquitectes, ens va
despertar molta curiositat.
Vam buscar-ho per internet i ens vam inscriure a la
visita. El que més m’ha cridat l’atenció és que el modernisme català és molt di-

Com han passat el confinament?
A mi em va coincidir amb
la redacció de la tesi, així
que ja em va anar bé. En
canvi, Caro va fer classes
en línia. Ens ha fet valorar
la qualitat de l’espai de
l’habitatge: la llum del sol,
una bona ventilació... Teníem amics a pisos més
petits –els que es podien
pagar– que no tenien vistes al carrer o tenien molt

Els preocupen les conseqüències econòmiques de
la pandèmia?
Sí, serà molt complicat recuperar-se del xoc econòmic, tant aquí com al Perú.
Ja estem veient com tanquen molts de negocis.
També molts estudis d’arquitectes cancel·len projectes o acomiaden gent.
Quan hi ha dificultats econòmiques, la gent prioritza altres coses.

Carolina i Rodrigo.

Estudiants d’arquitectura peruans
Núria Sala
BARCELONA

L

a Carolina i el Rodrigo surten de visitar el Palau de la
Música Catalana.
Tots dos són del Perú i
van venir al setembre a
Barcelona per estudiar un
màster en arquitectura.
Van passar el confinament al pis que comparteixen a Barcelona i
aquest estiu aprofiten per
visitar Catalunya.

Han vingut aquí a passar
les vacances?
No, ja fa alguns mesos que

MÚSICA / HUMOR

La Carolina i el Rodrigo surten de la visita al Palau ■ N.S.

ferentdel modernisme de
l’Amèrica Llatina, molt
particular. I quan un entén
que l’arquitecte del Palau
era mestre de Gaudí, tot
cobra més sentit.
Els ha sorprès la visita
amb les mesures de segu-

EXCURSIONISME

retat?
No, més enllà de les mesures de distanciament, el
gel, la mascareta... tot és
força normal. Sí que hi ha
menys gent. Fa poc vam
anar al Museu Picasso i
ens va sorprendre la poca
quantitat de gent, que està

DANSA

Flors a la vall de
Molières
—————————————————————————————————

Humet i Faixedas, a Lloret de Mar
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La cantant Gemma Humet,
que avançarà temes del seu
pròxim disc, previst per a la
tardor, i l’humorista Fel Faixe-

LA DESCOBERTA

das, amb l’espectacle Faixedas i punt, comparteixen programa avui a les 21.30 h en el
Som de mar de Lloret de Mar.

Des del refugi de Conangles,
molt a prop del túnel de Vielha, comença la ruta que en
una hora aproximada de caminada condueix a la vall de
Molières. Es tracta d’un paratge d’espectacular bellesa,
ple de flors i amb les glaceres
pirinenques de fons, des d’on
es pot accedir al salt de Molières, una cascada que s’alimenta de les aigües del desgel del tuc de Molières.

Les Impuxibles, a Esterri d’Àneu
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Les Impuxibles estrenen Desespera, peça en què dos cossos ballen a través de cinc peces musicals, avui al Dansà-

neu (Esterri d’Àneu, 23h).
Ariadna Peya i Marc Soler hi
posen el moviment i Clara
Peya, la música

EL RACÓ GASTRONÒMIC

Una cinglera
basàltica
única
—————————————————————————————————

La zona de la Garrotxa és el
millor exponent de paisatge
volcànic de la península Ibèrica, amb molts volcans per visitar i descobrir. Però
d’aquesta terra tampoc pot
passar per alt la visita a la cinglera basàltica de Castellfollit
de la Roca, sobre la qual s’assenta el nucli antic de la vila.
És un dels testimonis més rellevants del vulcanisme a Catalunya, té més de 50 metres
d’alçària i gairebé 1 quilòmetre de longitud.

Restaurant El Cigró d’Or,
Vilafranca del Penedès
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cuina amb DO Penedès. A l’altell del Mercat de la Carn de
Vilafranca del Penedès, a la capital del vi, hi ha un espai
càlid i tranquil. Cuina catalana posada al dia, amb
productes de proximitat i de temporada.

Medio: El Segre en Català
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SOCIETAT Agenda

SEGRE
Dimarts, 25 d’agost del 2020

EXPOSICIONS
I GALERIES
E. GUINOVART. AGRAMUNT. PL. MERCAT.

Guinovart: satíric, tràgic i grotesc. Mostra en la qual conviu una
visió existencialista i sentida de
l’autor amb la seua visió irònica de
la vida. Fins al 13 de setembre.
CASTELL DE CONCABELLA. SEGARRA.

Colors del nou país que estem
gestant. Alpe Conceptes celebra
la comunitat LGTBI amb obres per
visibilitzar a tothom des de la diversitat. Fins al 15 de setembre.

El Walking Festival de
la Val d’Aran visita els
pobles de Castièro
09.00
VIELHA.

MUSEU D’ART JAUME MORERA. LLEIDA.

Donació Miguel Gallardo. Selecció d’originals dels principals personatges –Makoki, Buitre Buitaker,
Perico Carambola– i recopilació
d’historietes que configuren l’extensa carrera de l’autor de còmics.
Fins al 4 d’octubre.

El Walking Festival estableix un recorregut
de vuit quilòmetres per conèixer els pobles
de Terçon de Castièro. L’itinerari comença a
Vielha i segueix per un sender amb vistes
a tota la vall. Passat el poble de Casarilh
s’observaran unes bones panoràmiques
de Naut i del Mig Aran. L’arribada a Vielha
es fa a través de la vall del riu Nere pel Cap
dera Vila, i es passarà pel costat de cases
senyorials com la Casa Rodès i la Tor deth
Generau.

El centre MónNatura Pirineu organitza un recorregut d’orientació per
equips amb la finalitat d’aprendre a
orientar-se en la naturalesa. L’activitat té un preu de 15 € per als adults i
10,50 € per a la canalla d’entre 3 i 12
anys, que haurà d’anar acompanyada per un adult.

18.30

VALÈNCIA D’ÀNEU. CAPELLA ST. COSME. 4 €

Castell de València d’Àneu
L’Ecomuseu de les Valls d’Àneu organitza cada dimarts un passeig guiat
pel Castell de València d’Àneu. És
imprescindible portar calçat còmode, aigua i protecció solar. L’activitat
és gratuïta per als menors de nou
anys.

Espectacle familiar

Imatge promocional del Val d’Aran Walking Festival.

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

Exposició a Le Petit Atelier.

Sense perdre el nord

LA SEU D’URGELL. PLAÇA CATALUNYA.

CAIXAFÒRUM. LLEIDA.

MUSEU DE L’URGELL. TÀRREGA. MAJOR, 11.

MÓNNATURA PIRINEUS. LA RIERA DEL TINTER.

19.30

MUSEU D’ART J. MORERA. LLEIDA.

Antoni Alsina Amils, un artista
entre dos segles (1863-1948).
Exposició permanent amb obres
de l’escultor, a cavall del realisme
del vuitcentisme i el simbolisme
modernista.

33

16.00

FAMÍLIA

Reclòs-osa. Col·lectiva que reuneix
obres de Jaume Morera, Joaquín
Ureña, Rosa Siré, Albert Bayona,
Neus Buira, Eulàlia Valldosera i d’altres. Fins al 15 de novembre.
Construint nous mons. Les
avantguardes històriques a la
col·lecció de l’IVAM 1914-1945.
Mostra el desenvolupament dels
moviments artístics de principis del
segle XX. Fins al 10 de gener.

GUIA

PIRINEUS
AVUI RECOMANEM

MUSEU DE LLEIDA. LLEIDA. SANT CRIST, 1.

Col·lecció Gelonch Viladegut.
Excepcional conjunt de gravats, de
Dürer, Rembrandt, Goya, Picasso,
Tàpies, Miró, Warhol, Barceló i altres. Fins al 31 de setembre.

Audiencia: 52.000 Lectores
Difusión: 4.412 Ejemplares
Valor: 2.056€

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.
TORREBESSES. Centre d’interpretació de
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.
LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet.
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.
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

The Penguins i Reggae per Xics estrenen l’espectacle Ballant damunt la
Lluna, que amb els seus ritmes jamaicans faran viatjar el públic més enllà
de les estrelles. Hauran de seguir les
recomanacions sanitàries.

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.
RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones
de Catalunya. 655 475 661.

MÚSICA

21.30

BALAGUER. PLAÇA DEL TEATRE.

Tribut a ABBA, a Balaguer
El conjunt TributAbba recrearà les
millors cançons del grup en directe.
Només s’hi podrà assistir amb entrada anticipada.

23.00

ESTERRI D’ÀNEU. RECINTE FIRAL.

‘Des-espera’, al Dansàneu
Ariadna Peya i Marc Soler són els
ballarins de l’espectacle Des-espera,
en què també participa la pianista
Clara Peya, que interpretarà en directe la seua pròpia música. L’entrada anticipada té un cost de 8 €
i a taquilla, 12. L’aforament estarà
restringit a un terç d’acord amb les
restriccions sanitàries.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

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).

Medio: El Segre
Publicado: 25/08/2020
Edición: G
Sección: MISCELANEA GUÍA

E. GUINOVART. AGRAMUNT. PL. MERCAT.

Guinovart: satíric, tràgic i grotesc. Muestra en la que convive
una visión existencialista y sentida
del autor con su visión irónica de la
vida. Hasta el 13 de septiembre.
CASTELL DE CONCABELLA. SEGARRA.

Colors del nou país que estem
gestant. Alpe Conceptes celebra a
la comunidad LGTBI con obras para
visibilizar a todos desde la diversidad. Hasta el 15 de septiembre.

El Walking Festival de
la Val d’Aran visita los
pueblos de Castièro
09.00
VIELHA.

MUSEO D’ART JAUME MORERA. LLEIDA.

Donació Miguel Gallardo. Selección de originales de los principales personajes –Makoki, Buitre
Buitaker, Perico Carambola– y recopilación de historietas que configuran la extensa carrera del autor
de cómics. Hasta el 4 de octubre.

El Walking Festival establece un recorrido de 8 km para conocer los pueblos de
Terçon de Castièro. El itinerario empieza en
Vielha y sigue por un sendero con vistas a
todo el valle. Pasado el pueblo de Casarilh
observarás unas buenas panorámicas de
Naut y del Mig Aran. La llegada a Vielha
se hace a través del valle del río Nere por
el Cap dera Vila, pasando junto a casas señoriales como la Casa Rodès y la Tor deth
Generau.

El centro MónNatura Pirineu organiza un recorrido de orientación por
equipos con la finalidad de aprender a orientarse en la naturaleza. La
actividad tiene un precio de 15 € para los adultos y 10,50 € para los niños de entre 3 y 12 años, que deberán ir acompañados por un adulto.

18.30

VALÈNCIA D’ÀNEU. CAPILLA ST. COSME. 4 €

Castillo de València d’Àneu
El Ecomuseu de les Valls d’Àneu
organiza cada martes un paseo
guiado por el Castillo de València
d’Àneu. Es imprescindible llevar
calzado cómodo, agua y protección
solar. La actividad es gratuita para
los menores de nueve años.

Espectáculo familiar

Imagen promocional del Val d’Aran Walking Festival.

MUSEOS
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.

COMARCAS

Exposición a Le petit atelier.

Sin perder el norte

LA SEU D’URGELL. PLAÇA CATALUNYA.

CAIXAFÒRUM. LLEIDA.

MUSEU DE L’URGELL. TÀRREGA. MAJOR, 11

MÓNNATURA PIRINEU. LA RIERA DEL TINTER.

19.30

MUSEO DE ARTE J. MORERA. LLEIDA.

Antoni Alsina Amils, un artista
entre dos segles (1863-1948).
Exposición permanente con obras
del escultor, a caballo entre el realismo del vuitcentisme y el simbolismo modernista.

16.00

FAMILIA

Reclòs-osa. Colectiva que reúne
obras de Jaume Morera, Joaquín
Ureña, Rosa Siré, Albert Bayona,
Neus Buira, Eulàlia Valldosera y
otros. Hasta el 15 de noviembre.
Construint nous mons Les avantguardes històriques en la col·lecció de l’IVAM 1914-1945. Muestra
el desarrollo de los movimientos
artísticos de las primeras décadas
del siglo XX. Hasta el 10 de enero.

33

PIRINEOS
HOY RECOMENDAMOS

MUSEO DE LLEIDA. LLEIDA. SANT CRIST, 1.

Col·lecció Gelonch Viladegut.
Excepcional conjunto de grabados,
de Durero, Rembrandt, Goya, Picasso, Tàpies, Miró, Warhol, Barceló y
otros. Hasta 31 de septiembre.

GUÍA

SOCIEDAD Agenda

SEGRE
Martes, 25 de agosto de 2020

EXPOSICIONES
Y GALERÍAS

Audiencia: 75.000 Lectores
Difusión: 8.126 Ejemplares
Valor: 2.069€

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.
TORREBESSES. Centre d’interpretació de
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.
LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet.
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.
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

The Penguins y Reggae per Xics
estrenan su espectáculo Ballant damunt la Lluna, que con sus ritmos
jamaicanos harán viajar al público
más allá de las estrellas. Deberán seguir las recomendaciones sanitarias.

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. Museo,
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.
RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones
de Catalunya. 655 475 661.

MÚSICA

21.30

BALAGUER. PLAZA DEL TEATRE.

Tributo a ABBA, en Balaguer
El conjunto TributAbba recreará las
mejores canciones del grupo en directo. Solo se podrá asistir con entrada anticipada.

23.00

ESTERRI D’ÀNEU. RECINTO FIRAL.

‘Des-espera’, en el Dansàneu
Ariadna Peya y Marc Soler son los
bailarines del espectáculo Des-espera, en el que también participa la
pianista Clara Peya, quien interpretará en directo su propia música. La
entrada anticipada tiene un coste
de 8 € y en taquilla 12. El aforo estará restringido a un tercio acorde a
las restricciones sanitarias.
Envíe sus actos de agenda a:
cercle@segre.com.
Más información en

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.

CASTILLOS
Información y reser vas al teléfono:
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 DE ARBECA (Garrigues).

Audiencia:
Lectores
Difusión:
Ejemplares
Valor: 2.064€
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Edición: G
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Koeman comunica a Luis Suárez y
Arturo Vidal que no cuenta con ellos
y quiere recuperar a Coutinho

El Dansàneu, ya de formato pequeño,
se mantiene y retransmitirá los
espectáculos por Lleida TV

75.000
8.126

MARTES 25
DE AGOSTO DE 2020
Número 13.867 · Año XXXIX

1,30 €
www.segre.com

‘OPERACIÓN SEPTIEMBRE’ PARA EVITAR REBROTES INASUMIBLES EN EL RETORNO AL TRABAJO Y A LAS AULAS

Prohibido reunirse más de 10
personas y PCR en las escuelas
Medio millón de test || La Generalitat
hará pruebas en todo el ámbito
educativo y baja la ratio a 20 alumnos

Lleida || Se extienden a toda Catalunya Menores || Ocho niños están ingresados
las restricciones del Segrià, que
en hospitales catalanes y España lidera
mantiene aforos en la hostelería
el repunte de casos en toda Europa
SEGRE

La urbana de Tàrrega
reparte mascarillas.

Se dispara la
cadena de
contagios
en Tàrrega
El riesgo de rebrote de
Tàrrega ha crecido hasta 703, lo que la sitúa a
la cabeza de las capitales
de comarca por encima
de Balaguer (608) y muy
cerca de La Seu (712). El
Urgell ha multiplicado por
6 el riesgo y la tasa de contagio en una semana. Es
el tercer mayor índice de
Catalunya, por detrás del
Alt Urgell (533,30) y de la
Noguera (485,93).

Seis pueblos de
Lleida lideran el
riesgo de rebrote
Alcarràs, Albesa, Vallfo g o n a d e B a l a g u e r,
Montgai, Tornabous y
Ciutadilla.

Fiestas en el aire por la Covid-19
Alcarràs reduce los
actos de Festa Major,
Juneda los suspende y
Les Borges los aplaza

XAVIER SANTESMASSES

Actos del Aquelarre,
también cancelados.

Las nuevas restricciones de la
Generalitat para frenar la expansión de la Covid reducirán la
Festa Major de Alcarràs de esta
semana, obligan a suspender la
de Juneda y aplazan la fiesta en
Les Borges, pero Castelldans
la mantiene. Cervera también
anuló propuestas del Aquelarre.
es noticia ❘ 3-7 ❘ guía ❘ 27

Mynews

Audiencia:
Lectores
Difusión:
Ejemplares
Valor: 1.991€

Medio: El Segre en Català
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Edición: Segre Català
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Koeman comunica a Luis Suárez i
Arturo Vidal que no compta amb
ells i vol recuperar Coutinho

El Dansàneu, ja de format petit,
es manté i retransmetrà els
espectacles per Lleida TV

52.000
4.412

DIMARTS 25
D’AGOST DEL 2020
Número 13.867 · Any XXXIX

1,30 €
www.segre.com

‘OPERACIÓ SETEMBRE’ PER EVITAR REBROTS INASSUMIBLES EN LA TORNADA A LA FEINA I A LES AULES

Prohibides les reunions de més
de 10 persones i PCR a les escoles
Mig milió de tests || La Generalitat
farà proves en tot l’àmbit educatiu i
abaixa la ràtio a vint alumnes

Lleida || S’estenen a tot Catalunya les
restriccions del Segrià, que manté
aforaments en l’hostaleria

Menors || Vuit nens estan ingressats en
hospitals catalans i Espanya lidera el
repunt de casos a tot Europa
SEGRE

La urbana de Tàrrega
reparteix mascaretes.

Es dispara la
cadena de
contagis
a Tàrrega
El risc de rebrot de Tàrrega ha crescut fins a 703,
cosa que la situa al capdavant de les capitals de
comarca per sobre de Balaguer (608) i molt a prop
de la Seu (712). L’Urgell
ha multiplicat per 6 el
risc i la taxa de contagi
en una setmana. És el
tercer índex més elevat
de Catalunya, darrere de
l’Alt Urgell (533,30) i de
la Noguera (485,93).

Sis pobles de
Lleida lideren el
risc de rebrot
Alcarràs, Albesa, Vallfo g o n a d e B a l a g u e r,
Montgai, Tor nabous i
Ciutadilla.

Festes en l’aire per la Covid
Alcarràs redueix els
actes de festa major,
Juneda els suspèn i
les Borges els ajorna

XAVIER SANTESMASSES

Actes de l’Aquelarre,
també cancel·lats.

Les noves restriccions de la Generalitat per frenar l’expansió
de la Covid reduiran la festa
major d’Alcarràs d’aquesta setmana, obliguen a suspendre la
de Juneda i ajornen els actes de
les Borges, però Castelldans la
manté. Cervera també va anullar propostes de l’Aquelarre.
és notícia ❘ 3-7 ❘ guia ❘ 27

Mynews

