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Diumenge, 11 d’agost del 2013

Unmoment del concert de grup de Puigcerdà Jazz Do It.

❘ MONTELLÀ ❘ Les notes de jazz del
grup musical de Puigcerdà Jazz
Do It van animar ahir la Diada
Cultural de Montellà, que
aquest any ha estat dedicada a
la història i les llegendes del Ba-
ridà. L’esdeveniment està orga-
nitzat pel Grup d’Amics de
Montellà (GAM) i va comptar
amb la presentació dels llibres
El Baridà, 39 indrets llegenda-
ris, de Manel Figuera, i Lo niu
dels bandolers de Catalunya,
de Lluís Obiols. La presentació

d’aquests llibres va ser el punt
de partida per aprofundir en al-
guns dels aspectes històrics més
rellevants de la subcomarca del
Baridà, situada entre la Cerda-
nya i l’Alt Urgell.

En aquest sentit, Obiols va
detallar la importància que va
tindreArsèguel a finals del se-
gle XVI, en el marc de les llui-
tes entre la facció dels Cadell
i la dels Nyerros. Per la seua
part, Figuera va repassar algu-
nes de les llegendes més desta-

cades del Baridà, que han per-
sistit fins a dia d’avui gràcies a
la memòria oral i que ell va re-
copilar fa uns mesos precisa-
ment per escriure el llibre El
Baridà, 39 llocs llegendaris.

El Grup d’Amics de Monte-
llà, fundat fa gairebé trenta
anys, té l’objectiu de recuperar
i preservar el patrimoni tant cul-
tural com etnològic, així com
vetllar pel respecte del medi
ambient de Montellà i del seu
entorn.

El grup Jazz Do It anima la Diada
deMontellà dedicada al Baridà

ACTIVITATSDIVULGACIÓ

La rumbadeCarlitos & Cia presenta
l’anyada 2012delVi del Banya a Fulleda

CONCERTSACTIVITATS

❘ FULLEDA ❘ El celler Matallonga,
a Fulleda, serà l’escenari en el
qual es presentarà avui l’anya-
da 2012 delVi del Banya. L’ac-
te estarà acompanyat amb un
concert de rumba de Carlitos &
Cia.Així, a les 21.00 h tindrà
lloc una visita al celler, en el qual

es podrà veure també una expo-
sició de l’artista Martí Guixé.
Una hora més tard, els qui ho
desitgin podran quedar-se a so-
par (cadascú s’emporta el seu
menjar) i el celler obsequiarà
amb el vi.A les 23.00, serà el
torn de Carlitos & Cia.

Tot a punt al Pallars per a la nova
escenificació de‘Lo setge d’Olp’

ARTSESCÈNIQUESTRADICIONS

❘ OLP ❘ Hug, lo darrer comte... és
el títol de l’escenificació d’aquest
any de Lo setge d’Olp, que s’es-
tà convertint en una tradició
anual cada 15 d’agost. En aques-
ta ocasió l’espectacle narra tots
els pensaments i records que pas-
saven per la memòria del com-

te Hug Roger III l’últim dia de
la seua vida, el 1508, a la pre-
só de Xàtiva. Olp recorda cada
cada any aquest comte amb un
espectacle acompanyat d’un
muntatge audiovisual en el qual
també apareix l’actor Carles Ca-
nut.

Imatge d’un dels assajos de ‘Lo setge d’Olp’.

ESPECTÁCLES

TEATREDELALLOTJA

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

Tancat per vacances durant el mes
d’agost.

MUSEUS

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

FINS AL 29/09
Hortes històriques de Ponent.
Exposició temporal. Horari: de di-
marts a divendres, de 10 a 14 h.
Gratuït.

ACTIVITATS

Cartell de la mostra.

CULTURACartellera

TEATREMUNICIPAL
Balaguer. Tel.: 973 445 252.

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

www.teatre.balaguer.cat

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

Nova temporada tardor 2013.
Consultar el web: www.audito-
rienricgranados.cat
Venda d’entrades i abonaments a
partir del 2 de setembre.

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

21 DE SETEMBRE 18.00H I 22 DE SETEM-
BRE, 12.00 I 18.00H.
“La vida dels espectacles...” La
Baldufa, Xip Xap i Zum Zum.
28 DE SETEMBRE 19.00 I 21.00H I 29 DE
SETEMBRE, 18.00 I 20.00H.
“El lloc” Intims Produccions.

22 Mostra d’Arts Escèniques
2013. Del 4 d’octubre al 8 de de-
sembre del 2013.
Més información a:
www.teatreescorxador.blogs-
pot.com

PLAÇA DELS COMEDIANTS
Tàrrega.
Tel: 973 31 07 31

DIVENDRES 16, 23.00H
Havaneres a Tàrrega. A càrrec de
Boira. Tàrrega converteix els Con-
certs a la Fresca en un cicle dedicat
a l’havanera. Gratuït.

ESPECTACLES

MÚSICA

El grup d’havaneres Boira.

Més informació awww.teatredelallotja.cat Lleida. Av. Tortosa, 6-8.
o trucant al 973 248 925. Entrades a www.teatredelallotja.cat i Oficina de Turisme de

Lleida (c. Major 31 bis). A l’agost la taquilla del teatre quedarà tancada.

LA FLAUTAMÀGICA · Diumenge 10 de novembre.

LEO HARLEM I SINACIO · Dissabte 26 d’octubre.

Rosendo Manrique
Resaltado


