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xim 6 d’agost a la tarda amb
una cercavila a càrrec de l’Or-
questrinaTrama i actors de Co-
mediants, que sortirà de da-
vant del palau de la Diputació
i recorrerà l’Eix Comercial fins

al pati de l’IEI. El cartell de la
mostra comptarà amb grups ca-
talans com El Pont d’Arcalís i
Randellaires, així comArtur
Blasco, que hi presentarà el seu
últim disc.

Bellver difondrà lamúsica
demuntanyes d’Europa
Neix a la localitat de la Cerdanya la mostra Trama, del 10 al 12
d’agost || Amb una quinzena de grups de diversos països

MÚSICAFESTIVAL

J.B.
❘ BELLVER DE CERDANYA ❘ Bellver de
Cerdanya estrenarà del 10 al
12 d’agost un nou festival mu-
sical,Trama, una mostra de mú-
siques d’arrel tradicional de di-
ferents muntanyes d’Europa
amb una quinzena de formaci-
ons. Les propostes del Pirineu
català tindran un pes especial
en la programació amb la vo-
luntat de dinamitzar els pro-
jectes musicals propis. No obs-
tant, el ventall d’ofertes musi-
cals anirà molt més enllà del
Pirineu i s’obrirà cap a altres
zones muntanyoses de tot Eu-
ropa, amb la participació de
grups i conjunts artístics d’Ità-
lia, Romania, França, Àustria,
Portugal iAndorra. La música
d’arrel tradicional és l’altre
punt important de connexió
entre tots els grups participants.
Ja sigui des d’un punt de vis-
ta més tradicional o més inno-
vador, el públic que assisteixi
a la mostra Trama hi trobarà
una diversitat de propostes, des
de les més festives i populars
fins a les més arriscades i ex-
perimentals, amb el denomi-
nador comú de tindre unes ar-
rels lligades als seus respectius
territoris.

El certamen neix amb el pa-
trocini de l’ajuntament de Bell-
ver de Cerdanya, l’Institut d’Es-
tudis Ilerdencs de la Diputació
de Lleida i l’Idapa. El certamen
es presentarà a Lleida el prò-

El septet Federspiel d’Àustria, un dels grups del cartell.

MOSTRATRAMA

Lesdates.Del dissabte 10 al dilluns 12 d’agost en diferents espais
de Bellver de Cerdanya. El dimarts 6 d’agost, el certamen es pre-
sentarà a Lleida amb una cercavila a la tarda per l’Eix Comercial des
del palau de la Diputació fins al pati de l’IEI.

Els grups. Una quinzena de formacions musicals, entre les quals
cal destacar els Fanfara Transilvania, de Romania; Federspiel, d’Àus-
tria; Paolo Angeli, d’Itàlia; Crescendo, de França, i El Pont d’Arcalís,
Artur Blasco i Randellaires, de Catalunya.

Antony
Gromley visita
la Fundació
Sorigué

ART INTERNACIONAL

L’artista britànic Antony Gromley, davant d’algunes de les seues obres a la Fundació Sorigué de Lleida.

❘ LLEIDA ❘ L’escultor britànicAnto-
ny Gromley ha visitat aquesta
setmana la Fundació Sorigué de
Lleida, a més del Kiefer Pavili-
on que el centre d’art contem-
porani ha ubicat a Balaguer
(molt a prop de Menàrguens),
on el grup empresarial té part
de les seues instal·lacions. Una
iniciativa que el va entusiasmar,
segons fonts de la fundació, al
contemplar les possibilitats de
fusió i cooperació entre l’art i
els processos industrials. L’ar-
tista hi va anar acompanyat de
Daniela Gareh, directora de la
White Cube Gallery de Londres,
la principal galeria d’art privat
d’Europa i la primera que va ex-
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hibir obres del controvertit Da-
mien Hirst. Gromley va disfru-
tar de la visita guiat per la di-
rectora de la Fundació Sorigué,
AnaVallés, i es va interessar per
obres d’artistes comAnish Ka-

apor, entre d’altres. Sorigué
compta al seu fons amb obres
de Gromley com els dibuixos
Lost Subject I (2008), Drift
(2008) o les escultures Drawn
(2000) o Drawn Apart VIII

(2000).Aquesta visita suposa
un pas més en la consolidació
de les relacions entre el centre
lleidatà i les institucions i artis-
tes internacionals per abordar
projectes de futur.

El centre lleidatà té
quatre obres seues

El Festival de la
Porta Ferrada
anul·la una òpera
pel finançament

MÚSICA

❘ BARCELONA ❘ La falta de finan-
çament ha obligat a suspen-
dre la programació de l’òpe-
ra Nabí de Rafael Subirachs
al Festival de la Porta Ferra-
da, que estava prevista per al
16 d’agost, segons va infor-
mar ahir l’organització. El pas-
sat 1 de juliol, Subirachs i el
seu equip van finalitzar sen-
se èxit una campanya de mi-
cromecenatge a través de la
plataformaVerkami que pre-
tenia aconseguir 30.000 eu-
ros per finançar l’espectacle.
Aquest festival de Sant Feliu
de Guíxols arrencarà avui
amb l’actuació deDiego el Ci-
gala. El certamen oferirà una
vintena de propostes musi-
cals, entre les quals destaca
l’únic concert a Catalunya de
l’orquestra Buenavista Soci-
al Club.

❘ BARCELONA ❘ La sala Balclis de
Barcelona va subhastar ahir
l’obra de l’artista lleidatà Xa-
vier Gosé (1876-1915) Jove
amb barret. La peça, una
obra a tinta i guaix sobre car-
tolina, es va vendre per un
preu de martell de 4.250 eu-
ros, malgrat que el seu preu
de sortida havia sigut de
2.750 euros. L’obra, amb una

inscripció al revers, té unes
mides de 35,6 per 32,2 cen-
tímetres i va ser portada d’un
número de la revista artísti-
ca i literària Quatre Gats el
1899.Gosé va ser considerat
un dels millors il·lustradors
europeus de principis del se-
gle XX.Va col·laborar amb re-
vistes com L’Esquella de la
Torratxa.

Compren un dibuix de
Gosé per 4.750 euros

ARTSUBHASTES

Congrés teatral a Barcelona amb830 participants

❘ BARCELONA ❘ L’Institut delTeatre de Barcelona acollirà la set-
mana que ve uns 830 investigadors de 66 països en l’edició
més multitudinària en 50 anys del Congrés d’InvestigacióTe-
atral, que s’emmarca en el Festival Grec.

Pintures de Gustau Carbó a la Fundació Vallpalou
❘ LLEIDA ❘ La FundacióVallpalou de Lleida va inaugurar ahir
una exposició de pintures de l’artista de Cadaquès Gustau
Carbó Berthold, realitzades durant l’última dècada. La mos-
tra es podrà visitar fins al pròxim 26 d’octubre.
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