
46 GUIA
SEGRE

Divendres, 31 de maig del 2013CULTURA/ESPECTACLES

Concert coral al
juliol en una cova
delMontsec

MÚSICA

❘TREMP ❘ La Coral Polifònica de
Tremp i la Camerata Coral
Sant Cugat han organitzat per
al pròxim 13 de juliol la se-
gona edició del Concert
Tel·lúric a la Cova Negra del
Montsec, un auditori natural
de més de 3.500 anys d’anti-
guitat i amb capacitat per a
un miler d’espectadors. El
preu de l’entrada és de col·la-
boració a partir de 5 euros.
Reserva anticipada al telèfon
649 485 906.

Festival d’Estiu de
Tarragona amb
Manel i Els Pets

CERTAMEN

❘TARRAGONA ❘ El Festival d’Estiu
deTarragona (ETC), que tin-
drà lloc del 12 de juliol al 20
de setembre, comptarà amb
onze espectacles de teatre,
música i dansa, en un cartell
en què destaca la presència
de grups com Manel, LosVi-
vancos i Els Pets.També hi ac-
tuaran Malú,Ana Belén i el
Dúo Dinámico, així com els
Grans Cors d’Òpera en l’es-
pectacle inaugural.

Primera exposició
d’autoretrats de
Picasso a Barcelona

ART

❘ BARCELONA ❘ El Museu Picasso
de Barcelona acull des d’avui
i fins a l’1 de setembre la pri-
mera gran exposició mono-
gràfica dedicada a autoretrats
de Pablo Picasso, amb 90
obres que abasten 77 anys de
la vida de l’artista. El recor-
regut s’inicia amb un oli que
va pintar l’artista malagueny
als 13 anys, una de les poques
obres en què va intentar re-
flectir la seua fisonomia real.

Tàpies també
arriba a la Biennal
d’Art deVenècia

EXPOSICIÓ

❘ VENÈCIA ❘ La relació d’Antoni
Tàpies amb la Biennal d’Art
deVenècia va ser molt forta.
Per aquest motiu, el venecià
Museu Fortuny ha volgut re-
tre homenatge a la particular
“mirada” de l’artista català en
el primer aniversari de la se-
ua mort amb una mostra de
200 obres de la seua produc-
ció i la seua col·lecció priva-
da.Estarà oberta durant la Bi-
ennal fins al 24 de novembre.

El Festival de Música
Antiga del Pirineu estrena
concert local i infantil

CERTAMENPRESENTACIÓ

Alcaldes i responsables del festival, ahir a Barcelona.

AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ La tercera edició del
Festival de MúsicaAntiga dels
Pirineus (Femap), que tindrà lloc
del 12 de juliol al 24 d’agost, es-
trenarà concerts amb un grup lo-
cal i recitals per a públic infan-
til i familiar en el marc d’un pro-
grama de 40 actuacions a càrrec
de 15 formacions, amb Polònia
com a país convidat. Com va
avançar SEGRE dimarts, el cer-
tamen comptarà amb dotze con-
certs més que l’any passat i la
participació de vint municipis
—la meitat dels quals de Llei-
da—, sis més que el 2012. Com
a novetat, el Femap Local difon-
drà la música coral amb els Pe-
tits Cantors Lliures d’Andorra i
el Femap Familiar inclourà sis

actuacions del grup de música i
dansa Xuriach. El festival tam-
bé estrenarà el Femap Càtedra,
un curs dirigit a 18 joves estudi-
ants en el pas previ a la seua pro-
fessionalització que es concen-
traran a Berga durant quatre di-
es per preparar un repertori que
s’estrenarà el 2 i 3 d’agost.

A les comarques lleidatanes
s’han programat concerts a
Tremp, la Pobla de Segur, laTor-

FEMAP

re de Capdella, el Pont de Suert,
Espot, Sort, Esterri d’Àneu, Son,
Estamariu i la Seu d’Urgell, on
arrencarà el festival el 12 de ju-
liol amb la formació La Grande
Chapelle a la catedral.

El director general de Crea-
ció i Empreses Culturals de la
Generalitat, Jordi Sellas, va pre-
sidir ahir la presentació oficial
del festival a Barcelona, en un
acte a la Biblioteca de Catalu-

nya en què també van partici-
par els alcaldes de la Seu,Albert
Batalla, i d’Esterri, RamonVillu-
endas, així com la vicepresiden-
ta de l’IEI, Rosa Pujol, entre d’al-
tres. Batalla va destacar que és
“un festival referent amb gran
potencial turístic”.Villuenda va
posar l’èmfasi en el “gran esforç
econòmic que suposa el certa-
men, sobretot per als municipis
petits”.

RECITALS A LLEIDA

El festival ha programat
un total de 23 concerts en
deu municipis de les
comarques de Lleida

Tercera edició, amb 40 recitals de 15 grups

Nits d’Estiu ‘made in’Lleida
Un total de 130 activitats de dansa, teatre, música, infantils, museus o ciència de l’1 de
juny al 28 de setembre || L’Escolania deMontserrat o Ilerband, entre les actuacions

ACTIVITATSESPECTACLES

R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘Teatre,música, dansa, ac-
tivitats infantils, museus, natu-
ra, patrimoni... 130 activitats en
30 escenaris diferents. Són les
xifres de les Nits d’Estiu
d’aquest any que, com a nove-
tat, se celebraran de l’1 de juny
al 28 de setembre i el 90% se-
ran gratuïtes.A més, s’estendran
als barris de la ciutat. En aquest
sentit, un dels espais més inno-
vadors serà l’Arborètum, que
acollirà concerts els dissabtes a
la tarda. Es tracta d’una edició
en què la Paeria ha optat mar-
cadament pels artistes de la ciu-
tat “perquè cada vegada són
més i millors i és una forma de
poder veure les seues creaci-
ons”, van coincidir a afirmar
tant la regidora de Cultura,
Montse Parra, com l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros. Una aposta
que van desvincular taxativa-
ment de la crisi econòmica.“Vo-
líem apostar pel talent de ca-
sa, que té un gran prestigi, però
també pels grups amateurs”, va
sentenciar Parra. La programa-
ció de les Nits d’Estiu té com a
objectiu “oferir cultura i lleure
de qualitat als lleidatans també
durant les vacances, tenint en
compte que cada vegada estem
més temps a la ciutat, s’escurça
el període de vacances o hi ha
famílies que no en tenen”, va
assenyalar Ros. Finalment, va
destacar que les Nits d’Estiu “te-
nen un component social”. L’Es-
colania de Montserrat, El Sidral,
TaliaTeatre, Ilerband o Xip Xap
protagonitzaran alguns dels es-
pectacles.

LESCLAUS

LesNits d’Estiu

❚ Les Nits d’Estiu han programat
130 activitats, que se celebraran
entre l’1 de juny i el 28 de setem-
bre. El 90% són gratuïtes.

Activitats
❚ Temàticament, les activitats de
les Nits d’Estiu poden classificar-
se en música, arts escèniques, es-
pectacles infantils, museus, cultu-
ra popular, cine, ciència, natura,
patrimoni i descobriment de la
ciutat.

Música
❚ Concerts de La Banda Municipal
de Lleida, la Ilerband, el cicle Con-
cordia, el concurs internacional de
piano Ricard Viñes, l’Escolania de
Montserrat o activitats com la Nit
Sonora i la Festa de la Música, en-
tre d’altres.

Escenarismusicals
❚ Arborètum, Auditori, Cafè del Te-
atre de l’Escorxador, Eix, plaça de
la Llotja, plaça Ricard Viñes i turó
de la Seu Vella.

Arts escèniques

❚Màgia, dansa i teatre en diferents
espais de la ciutat com la plaça de
la Llotja (Pardinyes), la plaça Ri-
card Viñes (Zona Alta), la plaça de
les Magnòlies (Balàfia) o el Parc de
les Vies (Pardinyes-Balàfia), amb

companyies com Xip Xap, Sac Es-
pectacles, La Remoreu, La Crema-
llera, Encara Farem Salat, Talia Te-
atre, Mags Lleida, Campi qui Pugui
i El Sidral, entre altres.

El País del Banyetes
❚ Teatre, música i contes a l’amfi-
teatre dels Camps Elisis.

Museus
❚ Visites guiades i tallers a Caixa-
Forum, La Canadiense, La Panera,
Roda-Roda, Museu de Lleida i
Pous de Gel.

Ciència
❚Tallers d’observació astronòmica
a la passarel·la de Cappont (3 de
juliol), camps de treball tecnològic
al Parc Científic.

Natura als parcs
❚ Tallers i jocs en parcs de Lleida
com els Camps Elisis, el de les Vi-
es, el de Santa Cecília, el de l’Ai-
gua, la Mitjana, Jardins Ernest
Lluch i les places Joc de la Bola i
Sant Pere.

SEGRE

Xip Xap, companyia convidada.

L’Escolania deMontserrat actuarà al turó de la Seu Vella.

SEGRE

Imatge d’arxiu de la BandaMunicipal deMúsica.

Rosendo Manrique
Resaltado


