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Brossa,segons Humoràlia
Una quarantena d’il·lustradors interpreten l’obra de l’artista visual en
una de les exposicions de la biennal d’humor gràfic, que obre divendres

EXPOSICIONS LA CINQUENA EDICIÓ DEL CERTAMEN S’INAUGURARÀ DIVENDRES AL PALAU DE VIDRE

men comptarà també amb una
mostra dedicada a l’escriptor i
periodista Avel·lí Artís Gener,
Tísner, amb les il·lustracions que
va publicar a la premsa catalana
i durant el seu exili a Mèxic; una
singular retrospectiva de Los in-
ventos del TBO, l’original secció
de l’emblemàtica revista infan-

til il·lustrada; un repàs a l’actu-
alitat de l’humor gràfic i la il·lus-
tració a Itàlia, país convidat
d’aquesta edició; o una selecció
d’obres de trenta-tres il·lustra-
dores i caricaturistes de vint pa-
ïsos diferents, que donarà peu a
un debat sobre el paper de la
dona en un món eminentment

masculí com és el de l’humor
gràfic.

Humoràlia també mostrarà
l’exposició col·lectiva Per una
vida sense maltractaments, so-
bre la violència de gènere des
del punt de vista de l’humor
gràfic i de la denúncia d’una xa-
cra a eradicar.

Dos de les obres que formaran part de l’exposició d’Humoràlia dedicada a l’artista Joan Brossa.

OBRA SOCIAL CAIXA SABADELL

� LLEIDA � La cinquena edició de la
biennal Humoràlia d’humor grà-
fic retrà un homenatge al poeta
i artista visual Joan Brossa. El
certamen se celebrarà al Palau
de Vidre dels Camps Elisis de
Lleida des de divendres que ve
i fins a l’1 de maig. L’exposició
reunirà les obres que una qua-
rantena d’il·lustradors catalans
han fet a partir dels suggeri-
ments del món poètic de Bros-
sa. Els il·lustradors que partici-
pen en aquesta mostra han ele-
git recrear visualment algun po-
ema entre els diferents àmbits
que exploren la personalitat cre-
ativa de Joan Brossa (1919-
1998): des de l’àmbit en què es
dóna a conèixer la imatge que
va construir d’ell mateix al llarg
de la seua vida fins als àmbits
del teatre, la màgia, el carnaval,
les ombres xineses o els alfa-
bets, espais fàcilment associables
a la seua trajectòria artística.
L’exposició, titulada Més o
menys Brossa, arribarà a Humo-
ràlia de la mà de l’Associació
Professional d’Il·lustradors de
Catalunya i l’Obra Social Caixa
Sabadell.

Aquesta serà una de les nou
exposicions previstes en la nova
edició d’Humoràlia, que en
aquesta ocasió reprendrà el for-
mat de fira amb què va nàixer,
concentrant-se en un únic espai
durant cinc dies.Així, el certa-

El ritme de Rachid Taha conquista Fraga

MÚSICA COLOFÓ FINAL A CINC DIES DEL FESTIVAL EN LA LÍNEA

� FRAGA � El ritme rock francoàrab
de l’algerià RachidTaha va po-
sar diumenge el colofó final al
Festival En la Línea, celebrat
durant cinc dies a Fraga i im-
pulsat per la Diputació d’Osca.
Després de l’espectacle de Ra-
chidTaha, el grup aragonès Los
Gandules va posar la nota
d’humor i el punt final al pave-
lló del Sotet a la tercera edició

d’aquest certamen musical. De
forma paral·lela, la discoteca
Florida 135 va acollir un espec-
tacle especial a càrrec de cinc
discjòqueis aragonesos.

El Festival En la Línea va
programar unes quaranta actu-
acions des de dimecres passat,
i al mercat pensat per a progra-
madors, managers i discogràfi-
ques hi van participar més de

150 professionals. Les actuaci-
ons estel·lars del festival van
comptar amb estrelles com
Fangoria, el grup Ojos de Bru-
jo i l’esmentat Rachid Taha.
Juntament amb ells, el festival
va rebre a l’escenari del Sotet
músics aragonesos i de la resta
d’Espanya així com artistes i
conjunts d’Amèrica, Àsia i
Àfrica.

L’algerià Rachid Taha i el seu grup, en el concert de diumenge del Festival En la Línea a Fraga.

FESTIVAL EN LA LÍNEA

’Un día en Nova York’obre
divendres el cine Revival

EQUIPAMENTS INAUGURACIÓ OFICIAL DIJOUS

� LLEIDA � La mítica comèdia musi-
cal Un día en NovaYork, dirigi-
da per Stanley Donen i Gene
Kelly i protagonitzada per Frank
Sinatra i el mateix Kelly, servirà
per obrir les portes del cine Re-
vival dedicat al cine clàssic, l’an-
tic Bonaire, divendres que ve a

les 16.00 hores. Després
d’aquest film s’hi emetrà l’espa-
nyol Cómicos, de Juan Antonio
Bardem. El dia anterior, a les
21.00 hores, tindrà lloc la inau-
guració oficial amb la projecció
d’un minidocumental i la pre-
sència de les autoritats locals.

CULTURA/ESPECTACLES

Elecció de
la meravella
del Pirineu

ACTIVITATS

� LLEIDA � Després de l’elecció
de la Seu Vella com primera
de les set meravelles de Ca-
talunya, durant aquesta set-
mana es pot votar (informa-
ció a www.ccc.cat) la merave-
lla corresponent al Pirineu
entre catorze propostes com
la catedral de la Seu, el ro-
mànic de laVall de Boí, San-
ta Maria de Covet, Sant Joan
d’Isil, l’Ecomuseu d’Àneu,
Santa Maria d’Arties, l’aba-
dia de Gerri de la Sal i Santa
Maria de Talló de Bellver de
Cerdanya.

El Principal tanca
durant 4 dies
aquesta setmana

CINE

� LLEIDA � El cine Principal està
tancat des d’ahir i no tornarà
a obrir les portes fins diven-
dres, segons van explicar els
responsables de la instal·la-
ció. El Principal va acollir
funcions de teatre la setmana
passada i de dansa el cap de
setmana i la direcció del cine
ha decidit estrenar la nova
pel·lícula divendres que ve i
donar descans als treballa-
dors durant aquests dies.Ai-
xí, el film El buen alemán,
previst aquesta setmana a la
cartellera, ja no es podrà
veure en aquest cine.


