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“El2009deixaremelsconcerts
perprepararelnouàlbum”

Pau Devon
� CANTANT D’ANTÒNIA FONT �

Els mallorquins Antònia Font oferiran demà un concert al Cotton com a caps del
cartell del festival In-somni que se celebra aquest cap de setmana a Lleida

R.B.
� LLEIDA � La música de Gentle Mu-
sic Men i Filippo Landini inau-
gurarà el festival In-somni
aquesta nit a les 20.30 hores al
Cafè del Teatre.Aquest concert
serà el primer d’una desena
d’actuacions en diversos escena-
ris de la ciutat, com el Cotton
Club, on demà, al tall de la mit-
janit, els mallorquins Antònia
Font es convertiran en els caps
de cartell del certamen. El seu
últim disc, Cosir i cantar, és una
recopilació de 20 cançons dels
seus últims tres àlbums acompa-
nyat per l’Orquestra Simfònica
de Bratislava.
Què hi trobarà, el públic?
Serà un concert en format elèc-
tric, en què repassarem la nos-
tra discografia, sobretot dels tres
últims discos. Són els que ens
agraden més.
És quan es nota un gir en la vos-
tra música.
Sí, de fet, podríem agrupar els
dos primers treballs i els tres úl-
tims (el sisè és el recopilatori).
S’ha de tindre en compte que
nosaltres vam començar com a
grup de revetlles a Mallorca,
amb la nostra gent, sense gaires
pretensions. No esperàvem gra-
var tants àlbums.
‘Cosir i cantar’ ha rebut elogis i
premis, però també crítiques de
seguidors. Com valoreu el resul-
tat després de gairebé un any al
mercat?
Algunes de les crítiques diuen
que es tracta d’un disc inneces-

sari. Argumenten que, amb la
nostra trajectòria, encara no era
necessari un recopilatori. El cert
és que Cosir i cantar és el que
realment volíem. En aquell mo-
ment no hi havia temes nous.
Se’ns va ocórrer gravar amb una
orquestra, però buscàvem algu-
na cosa diferent.Aquí tenim el
resultat. N’estem molt contents.
Els ha valgut el Premi Nacional de
música de la Generalitat.

Sí.Va ser tota una sorpresa. El
rebem amb moltes ganes perquè
és un reconeixement al nostre
treball i un impuls per tirar en-
davant.
Teniu nous projectes a la
ment?
De moment, el 2009 deixarem
de fer concerts. El dedicarem a
preparar i gravar un àlbum amb
temes nous. Volem fer-ho bé i
sense presses. Pararem perquè

ho necessitem i perquè estem en
un punt en què no podem fer
qualsevol cosa. Hem de pensar-
ho bé i buscar alguna cosa ori-
ginal.
El cap de Joan Miquel Oliver deu
estar traient fum.
(Riures). Sí, però va bé. Ell ne-
cessita el seu projecte en solita-
ri per traure fora tot el que hi no
cap aAntònia Font. Està en una
època creativa boníssima.

Nou pas per
a les obres
del Cogul

PATRIMONI

� EL COGUL � La construcció del
Centre d’Interpretació del
Cogul avança a bon ritme.
Ahir van arribar les primeres
màquines per efectuar els
moviments de terres i co-
mençar després amb la cons-
trucció de l’edifici. Les últi-
mes setmanes, les obres van
consistir a corregir la direcció
de 80 metres de la canonada
d’aigua de boca que passa al
costat de les pintures de la
Roca del Moro. La construc-
ció de l’edifici està previst
que duri al voltant d’onze
mesos. Durant aquest temps
estarà tancat l’accés a les pin-
tures rupestres per evitar des-
perfectes. El pressupost as-
cendeix a 1.300.000 euros.

Premi Loewe per
primera vegada
per a una dona

LITERATURA

� MADRID � La hispanouruguaia-
na Cristina Peri Rossi es va
convertir ahir en la primera
dona que guanya el premi in-
ternacional de poesia Funda-
ción Loewe en les seues 21
edicions i ho va fer amb el lli-
bre Play Station. Per la seua
part, el madrileny Javier Ve-
la va aconseguir el premi a la
creació jove amb Imaginario.
El premi a Peri Rossi (Monte-
video, 1941) està dotat amb
20.000 euros i l’edició de
l’obra a la col·leccióVisor de
Poesia. El guardó concedit a
Vela (1981) està premiat amb
7.000 euros i la publicació
del seu poemari.

Reportatge en una revista
d’EUA sobre les piragües
artístiques d’Ermengol

ART AL MAGAZÍN ESPECIALITZAT‘SEA KAYAKER’

� LLEIDA � La revista nord-america-
na Sea Kayaker, especialitzada
en el món del canoe-caiac i una
de les de més difusió en aquest
àmbit, publica un reportatge en
el seu número del desembre de-
dicat a l’art piragüístic de l’hu-
morista gràfic de SEGRE Er-
mengol. El setembre de l’any
passat, Ermengol va inaugurar a
l’Espai Cavallers de Lleida l’ex-
posició Kayart, amb una selec-
ció d’autèntiques piragües trans-
formades en objecte artístic grà-
cies a la imaginació del dibui-
xant.

Des de llavors, Kayart ha iti-
nerat per diverses localitats de
Lleida com Tàrrega, Sort o la
Seu d’Urgell i ha participat al
Saló Nàutic de Barcelona, ara fa
un any.

La mostra de piragües trans-
formades en llanternes màgi-
ques, sabates, taüts, barres de pa
o fins i tot ous ferrats també es

va exhibir l’estiu passat al Mu-
seu Olímpic de Barcelona i a
l’Exposició Universal de Sara-
gossa. Ermengol també va pre-
sentar la seua singular proposta
al setembre a l’Open Air Fair
d’Utrecht, a Holanda. Ara, el
projecte ja pot seguir-se fins i tot
a través de la pàgina web
www.kayart.eu.

IEI

Donen a l’IEI l’obra guanyadora del concurs de pintura de la Seu Vella
� LLEIDA � El president de l’Asso-
ciacióAmics de la SeuVella, Jo-
an Ramon González, i el de
l’AssociacióArts de Ponent, Jo-
séAntonio Ferrer, van entregar

ahir a l’IEI l’obra guanyadora
de la novena edició del Con-
curs de Pintura RàpidaTuró de
la SeuVella, que va rebre el di-
rector de l’entitat, Joan Bus-

queta. Es tracta d’una peça
de l’artista lleidatà Manel Cro-
sa, que passarà a formar part
del fons de la Diputació de
Lleida

ART PASSARÀ A FORMAR PART DEL FONS DE LA DIPUTACIÓ

El dibuixant Ermengol.
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