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Paul Fuster va començar el 4 d’abril la seua singular gira ‘Repte’, de 60 dies, amb bicicleta per Catalunya.

Folk-rock
Paul Fuster: gira de presentació de Repte.

Organyà. Cafè-Bar Nando. Dimarts, 21 de
maig. 21.30 h. Preu: 5 €

La Seu d’Urgell. Biblioteca Sant Agustí. Di-
mecres, 22 de maig. 22.00 h. Preu: 5 €

Amb una bicicleta especial
construïda per ell mateix i car-
regant un amplificador i una
guitarra també de fabricació
pròpia, Paul Fuster pedala de
dia i actua de nit durant seixan-

ta dies en la gira de presenta-
ció per tot Catalunya del seu
nou disc,Repte, el seu quart àl-
bum i el primer en català. El
cantautor nord-americà d’ar-
rels catalanes —fill del famós
cardiòlegValentí Fuster— va
començar aquest singular rep-
te el 4 d’abril a Cardona i el tan-
carà el 4 de juny a Manresa.
Avui té previst cantar a Orga-
nyà i demà ho farà a la Seu
d’Urgell. El seu calendari d’ac-

tuacions té en principi parades
els pròxims dies també a les co-
marques del Pallars (Sort, Sen-
terada, la Pobla de Segur i
Tremp), a Balaguer i el dia 1 de
juny, al Cafè delTeatre de Llei-
da, abans d’abandonar les co-
marques de Lleida el dia 2 a
Tarroja de Segarra.Amb Rep-
te, Fuster ha volgut fusionar les
seues grans passions: la músi-
ca, la fabricació de bicicletes i
el seu estil de vida alternatiu.

La gira de Paul Fuster amb
bicicleta arriba a l’Alt Urgell
El nord-americà d’arrels catalanes canta a Organyà i la Seu

MÚSICACONCERTS MÚSICAGALA

Taylor Swift, abans de la gala.

Taylor Swift arrasa
als premis Billboard
amb vuit guardons
EFE
❘ LASVEGAS ❘La cantantTaylor Swift
es va coronar diumenge a la nit
com la gran triomfadora dels pre-
mis Billboard 2013 després d’en-
dur-se 8 guardons en una ceri-
mònia que va tindre lloc a Las
Vegas. Swift va ser nominadami-
llor artista de l’any, va dominar
en el gènere de música country
i amb l’àlbum Red es va impo-
sar com amillor disc a 21 d’Ade-
le.“Sóc molt feliç”, va assegurar
la jove de 23 anys sobre l’esce-
nari de l’auditori del casino i ho-
tel MGM,des d’on es vamostrar
molt agraïda amb els seus segui-
dors per comprar unmilió de cò-
pies del seu àlbum en una set-
mana. Els finalistes per als pre-
mis Billboard són seleccionats en
funció de les vendes de discos i
cançons, les seues reproduccions
a la ràdio, les gires, així com la
seua presència i popularitat en
les diverses xarxes socials. Els
Billboard van confirmar com a
millor cançó el tema de Gotye
SomebodyThat I Used to Know,
que també va ser recompensat
amb el títol de millor cançó de
la ràdio, reproduïda a Internet i
com a cançó rock.Victòries múl-
tiples, un total de 4, van obtin-
dre també Rihanna —que amb
el seu disc Unapologetic va do-
minar en el gènere de R&B,mi-

llor àlbum inclòs i millor cançó
(Diamonds)— i Justin Bieber, un
altre dels protagonistes de la nit
amb tres guardons, entre els
quals el de millor artista mascu-
lí. Madonna es va emportar el
premi a la millor gira i el sud-co-
reà Psy, ambGangnam Style, no
va tindre rival pel títol de millor
vídeo, vist més de 1.600milions
de vegades només aYouTube.
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CAIXAFORUM LLEIDA
Lleida. Av. Blondel, 3. 973 270 788.

DIMECRES 22 MAIG. 19.00 H.
Interpretacions i negociacions al
voltant de l’ideal de bellesa. Isa-
bel Cervera, prof. d’història de l’art
(UAM). El concepte de bellesa des
de la construcció de gènere.

MUSEUS

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

EXPOSICIÓ
Aigües del món, un món d’ai-
gües. Porteu-hi una botella d’ai-
gua envasada dels llocs que visiteu
per completar la col·lecció.

CONFERÈNCIA

Botelles de l’exposició.

CULTURACartellera

TEATREMUNICIPAL
Balaguer. Tel.: 973 445 252.

DIVENDRES 31 DE MAIG. 16.00 H.
Ai, mare meva.
Adaptació lliure deMammaMia!A
càrrec dels alumnes de l’Escola Es-
tel de Balaguer.
www.teatre.balaguer.cat

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

DIJOUS 23 DE MAIG. 20.30 H.
Raquel Benito. Guitarra.
Entrada: 8 €. Reduïda: 6 €.
DIUMENGE 26 DE MAIG. 19.00 H.
Passió russa! OJC. 12 €/10 €.

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

DIVENDRES, 31 DE MAIG
Visita a ca l’artista... Anem a Fira-
Tàrrega.
DIJOUS, 6 DE JUNY
Visita a ca l’artista... als locals de
La Baldufa, Xip Xap i Zoom Zoom.

Obert el termini de presentació de
sol·licituds de participació en la
22a Mostra d’Arts Escèniques
2013 fins al 21 de juny.
Més informació, a:
www.teatreescorxador.blogs-
pot.com

MUSEUTÀRREGA
Tàrrega. C. Major, 11.
Tel: 973 31 07 31

DIUMENGE, 26 DE MAIG. 12.30 H.
Quartet Arquerins. Tàrrega sona
a... música clàssica. X. Reyes i C. Bo-
yero (violí), S. Garcia (viola) i M. Llo-
na (violoncel).www.tarrega.cat
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MÚSICA

Orquestra Julià Carbonell (OJC).

Més informació, awww.teatredelallotja.cat Lleida. Av. Tortosa, 6-8.
Tel. 973 221 155 / 973 239 698. Entrades, a www.teatredelallotja.cat

i a taquilla, de dilluns a dissabte, de 17.00 a 21.00 h.

MANOLO ESCOBAR · Diumenge 29 de setembre. 19.00 h.

ELS PETS · Dissabte 28 de setembre. 21.00 h.
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