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Alejandro Sanz, Grammy Llatí al millor àlbum pop, i Carlos Vives, premi a la millor cançó.

EFE
❘ LAS VEGAS ❘Alejandro Sanz va
aconseguir dijous a la nit el
Grammy Llatí número 16 de la
seua carrera en una cerimònia
celebrada a LasVegas, amb una
important representació espa-
nyola, tant entre els guanyadors
com entre els qui van posar rit-
me a un esdeveniment passat
per aigua, amb una tempesta
que va provocar l’anul·lació de
la desfilada de famosos abans
de la gala. El colombià Carlos

Vives va ser el gran triomfador
de la vetllada, amb tres Gram-
my, entre ells el de millor can-
çó per Volví a nacer.AVives se
li van escapar les màximes dis-
tincions de millor àlbum i mi-
llor enregistrament, que van ser
per a Draco Rosa (Vida) i Marc
Anthony (Vivir mi vida).Ale-
jandro Sanz, que va aconseguir
el premi de millor àlbum vocal
pop contemporani per La mú-
sica no se toca, va interpretar
la cançó que va donar nom al

seu premiat LP acompanyat de
30 estudiants de la Universitat
de Berklee, l’escola de música
més important del món, on re-
centment va ser investit doctor
honoris causa.Mala Rodríguez
va rebre un premi pel seu Bru-
ja com a millor àlbum de mú-
sica urbana i Diego el Cigala va
guanyar el seu quart Grammy
per Romance de la luna tucu-
mana. Miguel Bosé es va con-
formar amb el premi honorífic
que li van entregar el dia abans.

Alejandro Sanz i Mala Rodríguez
triomfen en els Grammy Llatins
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La companyia lleidatana representa aquesta obra al Palau des del 1998.

ARTSESCÈNIQUES INFANTIL

CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA

❘ LLEIDA ❘ El Centre deTitelles de
Lleida representarà el seu es-
pectacle En JanTitella al Palau
de la Música Catalana, des de
dilluns vinent i fins al 2 de de-
sembre, en la que serà la seua
temporada número 17 en aquest
emblemàtic equipament cultu-
ral de Barcelona. Oferirà 15 ac-
tuacions per a centres escolars i
el dissabte 30 de novembre i diu-
menge 1 de desembre, sis sessi-
ons més per al públic familiar.

Aquesta producció del Cen-
tre deTitelles es va estrenar el
gener del 1998 i, des d’alesho-
res no només no ha deixat de
programar-se cada any en el ci-
cle Les Escoles al Palau sinó
que, amb la seua aparició al ci-

cle de concerts familiars del Pa-
lau, va ampliar el seu públic a
l’àmbit familiar més enllà de l’es-
cola.
En JanTitella és un especta-

cle-concert ambmarionetes, om-
bres i música en viu concebut
per a nens de 3 a 5 anys, que
pretén revelar en el petit una
primera vivència musical i esti-
mular la seua atenció per la mú-
sica per mitjà del descobriment
de l’expressivitat dels sons i la
seua capacitat comunicativa.Un
concert amb un fil argumental,
amb titelles i música en viu, que,
de la mà de dos actors i tres mú-
sics (flauta, clarinet i violoncel),
introdueix els nens al món de la
música.

El Centre deTitelles de
Lleida porta ‘En JanTitella’
al Palau de laMúsica
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TEATREDELALLOTJA

CAIXAFORUM LLEIDA
Lleida. Av. Blondel, 3. 973 270 788.

AVUI I EL DISSABTE 30 DE NOV. 18.00 H.
L’energia. Experiments sobre curi-
ositats de l’energia. Nens +8.
DIUMENGES 24 NOV., 1 I 8 DES. 12.00 H.
Jocs de construcció. Experiments
sobre arquitectura. Nens +5.

MUSEUS

MUSEU DE L’AIGUA
Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel. 973 211 992. www.museudelaigua-
delleida.cat //museuaigua@paeria.cat

29 I 30 DE NOVIEMBRE
Jornades: Experiències de treball
en espais de regs històrics.
Info: gruphortariu@gmail.com

TALLERSFAMILIARS

Jornada al Museu de l’Aigua.

CULTURACartellera

TEATREMUNICIPAL
Balaguer.www.teatre.balaguer.cat

DISSABTE, 23 DE NOVEMBRE. 19.00 H.
Femení Plural. Companyia de co-
mèdies Crisi Perpètua. Dia Interna-
cional contra la violència cap a les
dones. Entrada gratuïta.
Tel. 973 44 52 52.

AUDITORI ENRIC GRANADOS
Lleida. Pl. Mn. Cinto Verdaguer, s/n
25004. 973 700 639. auditori@paeria.cat

DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE. 20.30 H.
Quartet Teixidor. 8€ / 5€.
DIUMENGE 1 DE DESEMBRE. 19.00 H.
Aniversaris a l’Òpera.
Jove Orquestra de Ponent. 5 €.

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279 356.

DISSABTE 23 DE NOV. (19.00 I 21.00 H)
Si et diuen que vaig parir. A2 Ve-
les Teatre. Sala 2, comèdia.
DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE (17.00 H)
Latung La La... David Ymbernon.
Sala 2, circ familiar.
DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE (19.00 H)
Don Juan Tenorio. TOAR. Sala 1,
drama.
DISSABTE 30 DE NOV. (18.00 I 20.00 H)
El casament dels petits burgesos.
Tast Escènic. Espai 3, comèdia.
Més informació a:www.teatrees-
corxador.blogspot.com

TEATRE ATENEU
Tàrrega Tel. 973 31 07 31

19 TEMPORADA DE TEATRE.
Db., 30 de nov. 22.00 h: Lucrècia o
Roma lliure (tragèdia clàssica amb
La Trup). Dg., 15 de desembre
19.00 h: Cube (balla hip-hop amb
Kulbik Dance).www.tarrega.cat
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‘Latung La La’, a l’Escorxador.

Més informació awww.teatredelallotja.cat o trucant al 973 248 925 / 973 239698.
Venda d’entrades awww.teatredelallotja.cat, la taquilla del teatre de dilluns a dissabte

(17.00 a 21.00 h) i Oficina de Turisme de Lleida (c. Major, 31 bis).

SÍ, PRIMERMINISTRE · Db., 23 de nov., 18.00 h (funció 21.00 h, entrades esgotades)


