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El Festival de la Vila de Rialp
finalitza demà amb una cobla

MÚSICA CONCERT

Tradicional
Cobla Jovenívola de Sabadell: dirigida per
Joan Lluís Moraleda.

Rialp. Església parroquial. Dimecres, 26 de se-
tembre. 19.00 h. Preu: 5 €.

El Festival de Música de laVila
de Rialp culminarà demà dime-
cres l’edició del 2012 amb l’ac-
tuació de la Cobla Jovenívola de

Sabadell, amb un programa de
sardanes de Toldrà, Moraleda i
Josep Serra, entre altres, així
com un apartat dedicat a l’es-
criptor Joan Lluís amb l’acordi-
onista Josep Colom. El festival
va començar el passat 27 de ju-
liol i ha comptat amb 11 con-
certs en diversos punts de les co-
marques del Pallars.

Alejandro Sanz diu que encara li
queda per fer el seu“millor disc”

MÚSICA NOVETAT

EUROPA PRESS
❘ MADRID ❘ Després de 20 anys de
carrera i més d’una desena de
discos publicats,Alejandro Sanz
torna a presentar un nou treball
discogràfic, sota el títol de La
música no se toca, que sortirà
avui a la venda. Malgrat ser un
veterà en la música espanyola,

l’artista va manifestar ahir du-
rant la presentació a Madrid que
“el millor està per vindre”.“Em
queden moltes coses per fer, en-
cara em queda per escriure el
meu millor disc”, va confessar.
Sanz va definir el nou disc com
“una oda a la música, l’única co-
sa que no és negociable”.

El cantant va presentar ahir a Madrid el disc ‘La música no se toca’.

EFE

Chus Lampreave, Aida Folch, Fernando Trueba, Claudia Cardinale i Jean Rochefort, ahir al festival.

JUAN HERRERO/EFE

EFE
❘ SANT SEBASTIÀ ❘ Els vasos comu-
nicants entre l’art i la vida fil-
mats amb estima per Fernan-
doTrueba a El artista y la mo-
delo, protagonitzada per Jean
Rochefort,Aida Folch, Claudia
Cardinale i Chus Lampreave,
van centrar ahir els elogis en
la jornada competitiva del fes-
tival de Sant Sebastià.“L’artis-
ta ha de ser per necessitat hu-
mil. Les seues úniques eines
són les mans i la mirada”, va
dirTrueba en la presentació de
la pel·lícula, cinta amb la qual
el guanyador de l’Oscar per Be-
lle Époque podria repetir ges-
ta si dijous és elegit per repre-

sentar Espanya a Hollywood.
De moment, aspira a la Con-
cha d’Or i ahir va tancar el trio
de pel·lícules espanyoles a con-
curs amb el seu relat dolç i po-
ètic, rodat en francès, en blanc
i negre i sense música, al vol-
tant de la vida d’un escultor al
Pirineu francès als anys qua-
ranta que, “quan pensa que la

vida se li acaba i ha perdut
qualsevol confiança en l’espè-
cie i la professió, viu una ple-
nitud inesperada”, va explicar
el director.Al seu costat,“qua-
tre grans”, com va afirmar el
mateixTrueba. Rochefort, que
el va assenyalar com un “ger-
mà de reflexions”; Cardinale,
que va considerar “formida-
ble” continuar tan activa al ci-
ne; Chus Lampreave i Aida
Folch, a quiTrueba va ensenyar
que “l’art és una manera d’em-
bellir la vida”.“FernandoTrue-
ba va dir que per a ell Déu era
BillyWilder, però per a mi Fer-
nando és Déu”, va concloure
la jove actriu.

Trueba convenç amb ‘El artista
y la modelo’a Sant Sebastià

CINE FESTIVAL

RODADA EN FRANCÈS

Fernando Trueba va
presentar al festival el
seu nou film, rodat en
francès i en blanc i negre

ESPECTACLES
TEATREDELALLOTJA

CAIXAFORUM LLEIDA
Lleida. Av. Blondel, 3. 973 270 788.

Nombr3s de bona família. Histò-
ria dels nombres i la seua utilitat a
la vida quotidiana. Visites comen-
tades per al públic en general:
tots els dijous i dissabtes, 19.00 ho-
res. Gratuït. Places limitades.

MUSEUS

MUSEU DE L’AIGUA
Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel.: 973 211 992.

DISSABTE, 29 DE SETEMBRE.
DE 12.00 A 14.00 H.
Jornada de portes obertes al
dipòsit del Pla de l’Aigua.
C/ Múrcia, 10 (plaça del Dipòsit).

EXPOSICIÓ

Dipòsit del Pla de l’Aigua.

CULTURA Cartellera

TEATRE MUNICIPAL
Balaguer. Tel.: 973 445 252.

Programació per determinar.

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

DIVENDRES, 28 DE SETEMBRE. 21.00 H.
L’home del paraigua. Òpera-colla-
ge de Joan Mtnez. Entrada: 18 €.
DIVENDRES, 5 D’OCTUBRE. 21.00 H.
El Beeth8ven més feliç. OSV

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

DIVENDRES, 28 DE SETEMBRE. 20.00 H.
Després de la pluja. ZINC TEATRE.

DISSABTE, 29 DE SETEMBRE. 20.00 H.
Després de la pluja. ZINC TEATRE.

DIUMENGE, 30 DE SETEMBRE. 20.00 H.
Després de la pluja. ZINC TEATRE.

Més informació, a la pàgina web:
www.paeria.cat/cultura

www.teatreescorxador.blogs-
pot.com

TEATRE ATENEU
Tàrrega. Pl. Carme 12. Tel. 973 310 731.

DISSABTE, 6 D’OCTUBRE. 22.00 H.
Burundanga (comèdia), de Jordi
Galceran, amb Carles Canut. Nou
èxit de l’autor d’El mètode Grön-
holm i Paraules encadenades.
www.tarrega.cat

TEATRE

MÚSICA

Comèdia teatral ‘Burundanga’.

Més informació, a www.teatredelallotja.cat Lleida. Av. Tortosa, 6-8.
Tel. 973 221 155 / 973 239 698. Venda d’entrades, a www.teatredelallotja.cat

i taquilla, de dilluns a dissabte, de 17.00 a 21.00 h
(OBERTA A PARTIR DE L’1 DE SETEMBRE).

LAZY TOWN-ROBOTICUS -7 d’octubre. 18.00 h.

Vine al teatre en família

BiblioSort
Resaltado


