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La regidora de Cultura imags de Lleida, presentant ahir l’esdeveniment.

PAERIA

ARTSESCÈNIQUESPROGRAMACIÓ

AMILMàgic a càrrec de l’Asso-
ciació de Mags i Il·lusionistes de
Lleida. I diumenge (11.00 h),
aquest mateix escenari acollirà
l’espectacle de màgia familiar
Tachán, a càrrec del Mag Cen-
tenàrius.A més, val a recordar
que un dels mags més populars
de Catalunya, el Mag Lari, pro-
tagonitzarà aquest any el pregó
de les festes, divendres (19.00
h) des del balcó de l’ajuntament
a la plaça Paeria.

“La màgia ha guanyat prota-
gonisme a Lleida des de la pri-

mera edició d’aquest certamen,
i hem aconseguit despertar l’in-
terès per la màgia entre els ciu-
tadans”, va destacar Montse Pa-
rra. “Hem portat la màgia a di-
ferents barris de la ciutat, a les
Nits d’Estiu, a la Llotja i a l’Eix
Comercial, entre altres espais i
places, amb una gran accepta-
ció,” va afegir la regidora. El pre-
sident de l’associació, Joan Go-
mis, va destacar que la Lleida
TardorMàgica continuarà en els
pròxims mesos, amb activitats
com una conferència del reco-
negut mag holandès Fritz, la ja
tradicional activitat dels mags
de Lleida als carrers en col·labo-
ració amb els comerciants de
l’Eix o noves activitats de cara
a l’any que ve.

MAGO POP A LA LLOTJA

El Mago Pop divendres a
la Llotja i dos espectacles
familiars dissabte i
diumenge a l’Espai 3

❘ LLEIDA ❘ La setena edició de la
LleidaTardor Màgica s’avança-
rà unes setmanes al seu habi-
tual calendari de finals d’octu-
bre o principis de novembre per
integrar tres dels seus especta-
cles al cartell de les Festes de
laTardor de Lleida aquest prò-
xim cap de setmana. La regido-
ra de Cultura, Montse Parra, va
presentar ahir la nova edició del
certamen juntament amb els res-
ponsables de l’Associació de
Mags i Il·lusionistes de Lleida.
D’aquesta manera, la LleidaTar-
dor Màgica arrancarà aquest di-
vendres al teatre de la Llotja amb
l’espectacle La Gran Ilusión del
popular magAntonio Díaz, el
Mago Pop, amb entrades esgo-
tades des de fa setmanes. Els es-
pectacles continuaran dissabte
(18.00 h) a l’Espai 3 -Teatre Ju-
lieta Agustí amb el muntatge

ELPROGRAMA

ElMagoPopa la Llotja
❚ Antonio Díaz, el Mago Pop,
obrirà el nou curs de la Llotja di-
vendres amb La Gran Ilusión, es-
pectacle per al qual es van esgo-
tar les entrades fa setmanes.

AMILMàgic

❚ Espectacle de l’Associació de
Mags i Il·lusionistes de Lleida dis-
sabte (18.00 h) a l’Espai 3 - Teatre
Julieta Agustí.

MagCentenàrius

❚ Espectacle familiar Tachán, del
Mag Centenàrius, diumenge
(11.00 h) a l’Espai 3.

Lamàgia entra
al cartell de les
Festes de laTardor
Tres obres el cap de setmana en la ‘Lleida
Tardor Màgica’, que seguirà a l’octubre

El Festival de Sitges,
amb 9mostres de
terror i fantàstiques

CINE

❘ SITGES ❘ El Festival de Cinema
de Sitges, que se celebrarà del
3 al 12 d’octubre, reunirà nou
exposicions temàtiques que
congreguen en diversos for-
mats i gèneres una visió po-
lièdrica del cine fantàstic i de
terror, des d’un viatge a tra-
vés de la saga REC, del cine-
asta lleidatà Jaume Balague-
ró, fins a un homenatge a Tet-
suo, de ShinyaTsukamoto.

Mark Knopfler
anuncia nou disc
per al 2015

MÚSICA

❘MADRID ❘ Després dePrivatee-
ring, el disc que va editar el
2012, Mark Knopfler segui-
rà amb la seua carrera en so-
litari amb Tracker, un nou tre-
ball que veurà la llum a co-
mençaments del 2015.Aquest
llançament de l’exlíder dels
Dire Straits comptarà amb
una gira mundial de suport
que arrancarà el 15 de maig
a Dublín i que, de moment,
no passarà per Espanya.

La sala del llegat jueu en el Museu de
Tàrrega rep 1.800 visites en sis mesos

PATRIMONIMUSEUS

L’historiador Alberto Velasco i el coordinador de la sala, Oriol Saula.

❘TÀRREGA ❘ La nova sala permanent
del Museu Comarcal de l’Urgell
dedicada al llegat jueu deTàrre-
ga, inaugurada al març, ha rebut
1.776 visites durant els primers
sis mesos d’obertura, entre les
quals les de representants d’ope-
radors turístics d’Israel. La xifra
certifica l’èxit d’aquesta propos-
ta museogràfica titulada Tragè-
dia al Call - Tàrrega 1348, que
documenta el motí antisemita

registrat aquell any contra la co-
munitat jueva de la localitat. En
aquesta sala també s’exposen
per primera vegada obres d’art
cristià medieval, com ara cinc
dels dotze apòstols de l’antiga
església romanicogòtica deTàr-
rega, la creu de terme o una ma-
rededéu gòtica de l’església de
Santa Maria de l’Alba. El museu
organitza de forma paral·lela un
cicle de conferències amb espe-

cialistes i investigadors que han
contribuït a la configuració
d’aquest espai museístic.
D’aquesta manera, dijous pas-
sat va obrir el cicle l’historiador
AlbertoVelasco –tècnic conser-
vador del Museu de Lleida– amb
una xarrada sobre les escultures
gòtiques dels cinc apòstols que
es conserven de la desaparegu-
da església de Santa Maria de
Tàrrega.

AJUNTAMENT DE TÀRREGA


