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‘40. El Musical’ portarà a Lleida una comèdia musical de tres hores de durada, ambmés de 40 actors i ballarins a l’escenari de la Llotja.

DRIVE ENTERTAINMENT/ÒSCAR MIRÓN

❘ LLEIDA ❘ La Llotja busca un nou
rècord de públic amb l’especta-
cle 40. El Musical, amb set re-
presentacions del 6 al 9 d’oc-
tubre. L’obra, amb una àmplia
selecció dels números u dels 40
Principales al llarg de tota la se-
ua història, es va estrenar a Ma-
drid el 2009 i la temporada pas-
sada va fer doblet entre la ca-
pital espanyola i Barcelona.Al
maig va començar la gira i ja ha
superat els 550.000 espectadors.
José María Cámara, president
executiu de Drive Entertainment
(coproductora amb Prisa Radio),
va assegurar ahir a Lleida que
“a la Llotja arribarem als
600.000”. Cámara va promoci-
onar el musical juntament amb
un dels seus protagonistes, el ca-
talà Xavi Navarro, encantat de
tornar a la Llotja després de la
“meravellosa experiència” del
febrer, quan també va protago-
nitzar el musical Hoy no me
puedo levantar, també de la ma-
teixa productora, amb el qual la

La Llotja busca unnou rècord
‘40. ElMusical’ vol emular l’èxit al teatre lleidatà d’‘Hoynomepuedo levantar’,
ambmés de 7.800 espectadors || Set funcions del 6 al 9 d’octubre

TEATREMUSICAL

Llotja va batre el seu rècord de
públic fins ara: 7.830 entrades.
“Amb aquell musical vaig créi-
xer personalment i professional-
ment, ara el meu personatge a
40 és tot un regal”, va explicar
Navarro.“També ho serà per al
públic”, va afegir Cámara.
L’oferta són 3 hores d’especta-
cle; més de 40 actors, ballarins
i músics a l’escenari; un guió de
Daniel SánchezArévalo (pre-
mi Goya el 2006 perAzulOscu-
roCasiNegro), i desenes d’èxits
de les últimes quatre dècades
(Amante bandido, Un beso y
una flor, A Dios le pido, Chica
de ayer, Superman...), als quals
a Catalunya s’hi han afegit Boig
per tu (Sau) i Bon Dia (Els Pets).
La crisi econòmica no espanta.
“La gent sap que aquest musi-
cal garanteix que invertiranmolt
bé el seu temps, els seus diners
i les seues emocions”, va afe-
gir Cámara. Entrades ja a la ven-
da: 53 euros (Amics de la Llot-
ja, 45 euros).

Mercat de laMúsica a
Lleida amb 17 paradistes

MÚSICAACTIVITATS

❘ LLEIDA ❘ Lleida acollirà del 23 al
25 de setembre la quinzena edi-
ció del Mercat de laMúsica, amb
la presència de 17 paradistes
procedents de tot Espanya i una
oferta de fins a 77 metres line-
als de discos i CD tant de col·lec-
cionista com de novetats. L’or-
ganitzador del certamen, el pro-
motor musicalAntoni Gorgues,
va presentar ahir aquest mercat
acompanyat de la regidora de
Cultura,Montse Parra, i de l’edil
de Promoció Econòmica, Rafa-

el Peris. La fira de discos se ce-
lebrarà a l’Eix Comercial, a la
zona davant de la Catedral i el
carrerVila de Foix.

A més, com a activitats pa-
ral·leles, el grup aragonès indie
Faith Keepers oferirà un concert
al Cafè del Teatre el dia 24
(22.30 h, invitació al Mercat o 3
euros a la taquilla) i el lleidatà
Mr. Jones presentarà el seu nou
disc, Pensamiento y acción, al
Cafè delTeatre el dia 25 (20.30
h, 5 euros). Una vista del Mercat de la Música d’una edició anterior.
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Xavi Navarro, d’‘Hoy nome puedo levantar’ a ’40. El Musical’.

Film aVenècia
sobre espanyols
aHollywood
als anys 40

FESTIVAL

❘ VENÈCIA ❘ Els cineastes Óscar
Pérez i Mia de Ribot van pre-
sentar ahir a la secció Hori-
zontes del Festival deVenè-
cia la pel·lícula documental
HollywoodTalkies, que il·lus-
tra la història oblidada d’un
grup de joves actors d’Espa-
nya que van marxar cap a
Amèrica fa 70 anys amb el
desig de convertir-se en estre-
lles, aprofitant els inicis del
cine sonor i que Hollywood
començava a produir pel·lí-
cules per al mercat hispà.
“Vam conèixer l’episodi grà-
cies a l’autobiografia de Bu-
ñuel.Vam començar a inves-
tigar i allà va ser quan vam
trobar aquests personatges
oblidats”, van explicar.

Portes obertes, avui al
centre la Panera
❘ LLEIDA ❘ El Centre d’Art Con-
temporani La Panera de Llei-
da celebrarà avui una jorna-
da de portes obertes (19.00
hores) en què es mostraran
les produccions i treballs ge-
nerats per les entitats que han
seguit durant el passat curs
les propostes vinculades a les
exposicions de l’any.

Pintures i dibuixos de
Jordi Jové, avui a Seròs
❘ SERÒS ❘ El Centre Cultural de
Seròs inaugurarà avui a les
20.00 hores l’exposició Pin-
tures i dibuixos de lluny, de
l’artista Jordi Jové.Aquesta
mostra pictòrica de paisatges
es podrà visitar fins diumen-
ge, 11 de setembre.

Segon festival de
contes a Tiurana
❘ TIURANA ❘ Els carrers deTiu-
rana, a la Noguera, s’ompli-
ran el pròxim dia 18 de se-
tembre de contes i contacon-
tes en la segona edició del
Festival de Contes, organit-
zat per l’ajuntament i el se-
gell deParís Edicions.A més,
també s’han previst visites
guiades per la població, un
mercadillo de contes i activi-
tats comUn racó de contes al
costat del foc.

EddieMurphy
presentarà els Oscar
❘ LOS ANGELES ❘ L’Acadèmia de
Hollywood va confirmar ahir
que l’actor Eddie Murphy se-
rà, per primera vegada, el pre-
sentador de la vuitanta-qua-
trena edició de la gala dels
premis Oscar, el dia 26 de fe-
brer al tradicional escenari
del teatre Kodak de LosAn-
geles.
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