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Divendres, 3 de maig del 2013

Cançó d’autor
Gasion: Versions, rareses i petits fracassos.

Alpicat. Sala La Unió. Divendres, 3 de maig.
22.30 h. Preu: 3 €

El cantautor lleidatà presenta-
rà l’EP Versions, rareses i pe-
tits fracassos, un treball amb
temes propis i tres versions:De
mica en mica, de Serrat;Que-
dar amb teu, d’Abús, iComha-
víem somiat, una adaptació al
català de TonightWill be Fine,
de Leonard Cohen.

Rumba fusió
Los Nimai: Rumbakonfusión.

Fraga. Pub Hangar. Divendres, 3 de maig.
23.00 h. Gratuït

Actuació del septet lleidatà de
rumba.

Folk, reggae, rock
Batak: Casa Vella.

Lleida. La Boîte. Divendres, 3 demaig. 23.00
h. Preu: 5 €

Aquest singular grup delVallès
Oriental presenta el seu primer
treball discogràfic, en què fusi-
ona bases rock amb melodies
pròpies amb sons d’arrel tradi-
cional, amb tocs de reggae, ska
i fins i tot tango.

Folk
Tàpia eta Leturia

Les Borges Blanques. Slàvia. Divendres, 3 de
maig. 23.30 h. Gratuït

Concert d’aquesta històrica for-
mació de música folklòrica
d’Euskadi, ambmés de 25 anys
de trajectòria.

Pop rock ‘indie’
Love of Lesbian: La noche eterna. Los días no
vividos.

Lleida. Cotton. Dissabte, 4 de maig. 22.00 h.
Preu: 20 €

El cantant i guitarrista Santi
Balmes lidera aquest grup bar-
celoní de pop rock indie, que
arriba a Lleida amb el seu úl-
tim disc,La noche eterna. Los
días no vividos.

Cançó d’autor
Xavier Baró: Lamàgica olivera.

Torrebesses. Castell. Dissabte, 4 de maig.
20.00 h. Preu: 10 €

Actuació del cantautor lleida-
tà amb el seu últim disc, dins
del primer cicle Castell Músic
deTorrebesses.

Punk, hardcore
Atraco a mano armada + Malestar Social
+ Sistemfehla

Tàrrega. Sala La Nota. Dissabte, 4 de maig.
23.00 h.

Bandes punks i hardcore.

Cançó d’autor
Gasion: Versions, rareses i petits fracassos.

Les Borges Blanques. Slàvia. Dissabte, 4 de
maig. 23.30 h. Gratuït

Nou treball discogràfic del can-
tautor lleidatà.

Clàssica
Quartet Teixidor + Santi Riu (piano)

Bellpuig. Teatre Armengol. Dissabte, 4 de
maig. 19.00 h.

Música del compositor lleida-
tà CelestinoVila de Forns.

Metall
Sepultura: Kairos.

Lleida. Cotton. Diumenge, 5 de maig. 19.00
h. Preu: 22 €

La famosa banda brasilera, de
gira amb el seu últim disc.

Clàssica
Orquestra Julià Carbonell: Passió russa!

Lleida. Auditori Enric Granados. Diumenge,
5 demaig. 19.00 h. Preu: 12 € (reduïda, 10 €).

L’orquestra interpretarà la sim-
fonia núm. 2 de Rakhmàninov.

Folk
Krregades de Romanços: CicleMènsula.

Guimerà. Capella de Sant Esteve. Diumenge,
5 de maig. 12.30 h. Gratuït

Grup vocal lleidatà de música
tradicional.

TEATRE

CAP DE SETMANA

La 24a edició de la Fira deTite-
lles de Lleida arrencarà avui di-
vendres amb l’actuació fins diu-
menge de 21 companyies, que
oferiran un total de 72 actuaci-
ons en una vintena d’espais in-
teriors i exteriors de la capital
del Segrià.Aquesta edició, a la
qual els organitzadors esperen
que assisteixin al voltant de
30.000 espectadors, arriba mar-
cada pel record i homenatge a
JulietaAgustí, cofundadora del
Centre deTitelles, que va morir
l’any passat en un accident de
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Lesmarionetes, protagonistes
a Lleida fins diumenge
La Fira de Titelles arrenca avui amb un homenatge a Julieta Agustí

MÚSICA

trànsit. De fet, la jornada inau-
gural d’avui tindrà un marcat
caràcter de record amb la dedi-
catòria amb el seu nom delTe-
atre Municipal Espai 3. Durant
la jornada d’avui s’inauguraran
les tres exposicions que podran
visitar-se durant la Fira.A les
19.30 hores,Till d’òliba espill a
l’IEI; a les 21.30,L’arbre dels ti-
telles al vestíbul del Teatre de
l’Escorxador, en l’homenatge a
JulietaAgustí; i, a les 23.30, al
Cafè del Teatre, l’exposició Si-
luetes.

La inauguració oficial de la
Fira deTitelles tindrà lloc a la
sala 1 del Teatre de l’Escorxa-
dor a les 21.30 amb l’especta-
cle Bastard!, de la prestigiosa
companyia holandesa DudaPai-
va. Demà dissabte i diumenge,
les marionetes sortiran al car-
rer amb representacions gratu-
ïtes a les places de la Paeria,
Sant Francesc, de les Comèdies
i Catedral i a Blondel i el pati
de l’Escorxador, entre altres es-
pais de Lleida.

Comèdia
El nom: Dirigida i protagonitzada per Joel Jo-
an.

Lleida. Teatre de la Llotja. Dissabte, 4 de maig.
21.00 h. Preu: 39 € (Amics, 32 €).

ElVicenç està a punt de ser pa-
re per primera vegada als 40
anys. Quan és convidat a sopar
a casa de la Isabel i el Pere, la se-
ua germana i el seu cunyat, es
retroba amb el Claudi, un bon
amic de la infantesa.Mentre es-
peren l’Anna, la seua parella,
tots li fan un munt de preguntes
sobre la seua paternitat i tot el
que això comporta. Però quan
li pregunten si ja ha triat un nom
per al nen, la seua resposta els
deixarà bocabadats.

Gospel en català amb
la nova coral Veus.kat
Coral
Veus.kat: Connexió Gospel Lleida.

Lleida. Auditori Enric Granados. Dissabte, 4
de maig. 20.00 h. Preu: 8 € (reduïda, 5 €).

La nova formació coral de mú-
sica moderna de Lleida
Veus.kat es presenta demà en
societat amb un concert a l’Au-
ditori en què interpretarà un
programa dedicat al gospel,

amb la majoria de temes adap-
tats al català.Aquest projecte
coral, que va començar a ges-
tar-se a començaments del
2012, ja compta amb una qua-
rantena de veus. L’objectiu de
la nova coral és oferir un re-
pertori basat en estils com el
gospel, el jazz, el pop o les mú-
siques del món.

Marionetes per als
més petits, però
també per a adults.

Un assaig de la nova formació coral lleidatana Veus.kat.

LLEIDA. CAMPS ELISIS

Fira d’Abril. Fins diumenge, orga-
nitzada per la Casa d’Andalusia de
Lleida, cada dia des de primera
hora de la tarda, balls, cors rocie-
ros, concursos de sevillanes, es-
pectacles eqüestres i festes rum-
beres fins a la matinada.

LLEIDA. PL. SANT JORDI (LA BORDETA)

Caminada popular. Diumenge a
partir de les 08.00 hores, organit-
zada per l’Ateneu Popular de Po-
nent amb un recorregut de 20 qui-
lòmetres pels secans de la Vinate-
sa i la Cogullada.

VARIS


