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‘L’Avar’ de
Molière estrena
el 25è concurs de
teatre amateur

TÀRREGA

La BAT aixecarà dissabte
el teló la 25a edició del
concurs de teatre ama-
teur ciutat de Tàrrega
amb el clàssic de Molière
L’Avar, a càrrec de la com-
panyia Enric Borràs de
Sant Feliu de Llobregat.
L’obra analitza amb sar-
casme el defecte humà de
l’avarícia. La història se si-
tua en el segle XVII, dins
una família acomodada en
què els fills pateixen pri-
vacions econòmiques i
afectives a causa de la
mesquinesa del seu pare,
l’avar Harpagó. L’obra
s’escenificarà a les 10 de
la nit al teatre Ateneu.

El concurs constarà de
sis muntatges, els dissab-
tes del 16 de febrer al 23
de març. LA BAT convoca
una setena funció fora de
concurs el 6 d’abril (La ra-
tera) com a celebració dels
25 anys del concurs. El
preu de l’entrada és 7 eu-
ros i l’abonament a les 6
representacions, 30 euros.

TÀRREGA

Pablo Carbonell
inaugura avui el
cicle ‘Tàrrega
Sona’
El showman, músic i actor
Pablo Carbonell presenta
avui divendres a l’Ateneu
de Tàrrega el seu nou tre-
ball discogràfic, Canciones
de cerca, amb catorze te-
mes que són “històries,
monòlegs amb càrrega sa-
tírica, chirigotas i antican-
çons”. En aquest sentit,
proposa per exemple pi-
cades d’ull iròniques a
grups històrics com els
Beatles amb la cançó
Campos de fresas de Lepe,
un tema que va compon-
dre a Mojácar (Almeria),
igual com va fer John Len-
non quan va començar a
escriure la popular
Strawberry Fields Forever
durant el rodatge a Alme-
ria del film Cómo gané la
guerra el 1966. Pablo Car-
bonell presentarà un con-
cert íntim. Sortirà a l’esce-
nari únicament acompa-
nyat de la seua guitarra
per brindar amb rock, blu-
es i fins i tot flamenc. El
concert inaugura el cicle
Tàrrega Sona.

CERVERA

Membres de la Penya Ciclis-
ta Cervera van participar al
III Open BTT BMW Gran
Premi Bikeinn de Girona, a
Aiguaviva. Un circuit de 27
km i 985 m de desnivell.
Raul Valles va fer la segona

poseció en la categoria júni-
or amb 1:43:13 i en la classi-
ficació del campionat, és el
tercer amb 381 punts. Genís
Lloreta va fer el tercer al cir-
cuit de promoció i és també
tercer a la general.

Els BTT de la penya ciclista a Girona

Els cerverins que es van traslladar a l’Open BTT d’Aiguaviva.

PCC

CERVERA

Del 7 al 10 de febrer va tenir
lloc al CN Sabadell el Cam-
pionat de Catalunya Infan-
til i Júnior. Del Club Natació
Cervera hi van participar
les júniors: Meritxell Biosca,
Ainhoa Benavente, Júlia i

Teresa Espada, Ainoa Grau
Judit Rosell i Aina Verdes, i
els infantil Iolanda López,
Oriol Pedrós, Albert Pijuan
i Gemma Villorvina. El grup
de nedadors creix dia rere
dia i no deixa de treballar.

El CN Cervera, al Nacional de Sabadell

L’equip de nedadors de Cervera que es va desplaçar a Sabadell.

CLUB NATACIÓ CERVERA

CERVERA

L’orquestra simfònica del conservatori de Colmar.

L’orquestra de Colmar,
al cicle de primavera
L’orquestra del conservatori francès actuarà conjuntament amb el
grup coral del conservatori de Cervera i l’orquestra Andreví

SANTI RIU

Diumenge s’inicia el cicle
de concerts de primavera
que organitza l’Associació
d’Amics de la Música de Cer-
vera. Pel concert inaugural
acturà l’Orquestra Simfòni-
ca del Conservatori de Col-
mar al Paranimf de la Uni-

versitat, fruit de l’intercanvi
que realitza aquest centre
francès amb el Conservatori
de Cervera i que enguany se-
rà la tercera vegada que es
troben. La formació orques-
tral, dirigida per Eugène
Maegey, oferirà l’Obertura de
Rosamunda de Schubert, el

Concert per a dues flautes
d’Antonio Vivaldi, el Canti-
corum de Haendel i L’himne
de l’alegria de Beethoven es
comptarà amb els cors del
Conservatori de Cervera. Ja
a la segona part participaran
conjuntament amb l’Orques-
tra Andreví.

C.C.

Una exposició
sobre l’evolució i
dels instruments
de corda
Dijous es va inaugurar
al Museu de Cervera
l’exposició Ànima La
construcció i evolució
dels instruments de cor-
da. Passejant entre els
instruments, el visitant
podrà admirar la seva
forma, analitzar-ne les
parts, observar els dis-
senys dels diferents
models i els seus mate-
rials. Hi ha també un ta-
ller amb una reproduc-
ció de les eines de cons-
trucció i les escoles de
lutheria, les quals han
estat molt importants
per la gran varietat de
sonoritats que han sor-
git d’aquests instru-
ments al llarg de la his-
tòria. L’exposició esta-
rà oberta fins al 31 de
març.
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