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RamonMadaula i RosaMaria Sardà, a la Llotja amb‘Dubte’
❘ LLEIDA ❘ La Llotja va acollir ahir
la representació de l’obra tea-
tral Dubte, protagonitzada per
Ramon Madaula, Rosa Maria
Sardà, Nora Navas i Mar Ullde-

molins, sota la direcció de Sílvia
Munt.Aquesta història que va
valdre el premi Pulitzer al seu
autor, John Patrick Shanley, nar-
ra les vicissituds d’un capellà so-

ta sospita de pederàstia (Madau-
la), mentre que Sardà encarna
una desconfiada monja. En el
fons, una manera de mostrar les
diferents cares de la veritat.

Imatges promocionals del grup Blaumut (esquerra) i Roger Mas i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, formacions premiades amb els Enderrock per votació popular.

AGÈNCIES/R.B.
❘ BARCELONA ❘Amb total “sorpre-
sa i molta il·lusió” van rebre ahir
els Blaumut la notícia que la se-
ua enganxosa Pa amb oli i sal
havia estat escollida millor can-
çó pop rock dels Premis Ender-
rock 2013 per votació popular.
“No ens ho esperàvem”, con-
fessava ahir Manel Pedrós, de
Cervera i bateria de la tot just
creada formació, que ha acon-
seguit que la seua cançó amb
xiulets es coli fins i tot als des-

cansos dels partits del Barça.
Malgrat que van editar el seu pri-
mer àlbum, El turista, fa escas-
sos mesos, ja tenen l’agenda ata-
peïda de concerts.Verdú, Cer-
vera,Tàrrega o Penelles són al-
gunes de les seues pròximes ac-
tuacions i també podrien actu-
ar a Lleida ciutat. El seu, però,
no va ser l’únic premi amb so
lleidatà. Roger Mas i la Cobla
Sant Jordi, en la categoria de
folk, es van proclamar guanya-
dors en tres categories Millor ar-

tista,Millor directe i Millor can-
çó per El dolor de la bellesa. Els
grans guanyadors d’aquesta edi-
ció van ser ElsAmics de lesArts,
Txarango i Cesk Freixas. Els pri-
mers es van emportar quatre
guardons (Millor artista, lletra
de cançó, vídeoclip i pàgina web)
iTxarango tres (Millor disc, di-
recte i grup revelació), igual que
Freixas (Millor grup, disc i direc-
te en cançó d’autor). La gala
d’entrega se celebrarà el 7 de
març a Girona.

Premi als xiulets de‘Pa amboli i sal’
La cançó que han llançat els Blaumut, una de les guanyadores dels Premis Enderrock, que també
reconeixen l’obradeRogerMas || ElsAmicsde lesArts, ambquatreguardons, els grans triomfadors
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Els Amics de les Arts:Millor artista;
Millor lletra de cançó per Louisiana o
els camps de cotó; millor vídeoclip per
Monsieur Cousteau i millor pàgina
web.

Txarango:Millor disc de pop-rock
per Benvinguts al llarg viatge; Millor
grup revelació i Millor directe.

Cesk Freixas:Millor artista de cançó

d’autor; millor directe i millor disc
per Tocats pel foc, en l’apartat de
cançó d’autor.

RogerMas i la Cobla Sant Jordi:
Millor artista, millor directe i millor
cançó per El dolor de la bellesa en la
categoria de novesmúsiques i folk.

Blaumut:Millor cançó de pop-rock
per Pa amboli i sal.

Nova edició del cicle ‘Danses d’arreu’ de l’Ateneu

❘ LLEIDA ❘ La segona edició del cicleUn tomb per les danses d’ar-
reu.Tallers per gaudir dels balls tradicionals, impulsat per l’Ate-
neu Popular, començarà avui a les 18.30 h a l’IEI. Les següents
sessions seran els dissabtes 16 de març, 20 d’abril i 18 de maig.
Els interessats podran aprendre a ballar danses tradicionals ca-
talanes, araneses, gregues, romaneses, búlgares, franceses, aus-
tríaques, daneses o basques, entre altres.

El cor de joves de l’Orfeó Lleidatà, avui a la Panera

❘ LLEIDA ❘ El Cor de Joves de l’Orfeó Lleidatà, el Cor Juvenil i
l’agrupació Cordes al vent de l’Escola Municipal de Música de
Premià de Mar, oferiran avui, a les 19.30 hores, un concert al
Centre d’Art La Panera de Lleida. L’entrada és gratuïta.

Les Valls d’Aguilar organitza un cicle de concerts

❘ LES VALLS D’AGUILAR ❘ El grup R.O.T. Power Folk estrenarà el cicle
Noves Musicals, el 2 de març, organitzat per l’ajuntament de
lesValls d’Aguilar, amb l’objectiu d’impulsar una plataforma
per a grups novells. La formació, integrada per sis membres, to-
ca acordions diatònics, baix elèctric, violí, bateria i percus-
sions, amb un repertori de creació pròpia.

Inscripció rècord a laMarxa dels Castells de la Segarra

❘ CERVERA ❘ La XIV Marxa dels Castells de la Segarra, de 51 qui-
lòmetres pels castells de la Ribera del Sió, va tancar les inscrip-
cions amb 2.700 participants, 400 inscrits més que durant la
passada edició. Se celebrarà el 10 de març.


