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Els muntatges del
Petit Liceu podrien
arribar a Lleida

ARTS ESCÈNIQUES

Spanish Brass
actua diumenge
a l’Auditori

MÚSICA

� BARCELONA � El president de la Ge-
neralitat, José Montilla, va assu-
mir ahir la presidència del Pa-
tronat de la Fundació i el Con-
sorci del Gran Teatre del Liceu
de Barcelona, en una reunió en
què també va prendre possessió
com a patró el conseller de Cul-
tura, Joan ManuelTreserras, en-
tre d’altres.

A la sortida de la reunió, la di-
rectora general del Liceu, Rosa
Culell, va afirmar que els bene-
ficis de què disposi el teatre líric
es reinvertiran en el servei edu-
catiu i la projecció a Catalunya,
amb els muntatges del Petit Li-
ceu. En aquest sentit, va asse-
gurar que s’està treballant per
arribar a acords amb teatres de
Lleida, a més de Girona iTarra-
gona.

� LLEIDA � L’Auditori Municipal En-
ric Granados acollirà aquest diu-
menge un concert de la forma-
ció Spanish Brass Luur Metals,
que oferirà un concert amb un
recorregut per les obres de com-
positors com Enric Granados, a
més d’altres músics espanyols
com Francisco Tàrrega o Manu-
el de Falla.

A més, també s’hi podran es-
coltar adaptacions de mestres
del jazz com Duke Ellington i
de la música tradicional llatino-
americana adaptades per a
quintet de metall. El concert for-
ma part de la II Temporada de
Concerts Familiars. L’entrada
costa 7 euros.

‘Lorca eran todos’de Rubianes
obre la temporada de Mollerussa
Balaguer inicia el cicle de primavera amb Comediants

ARTS ESCÈNIQUES SOLSONA ES PASSA AL TEATRE PROFESSIONAL

� MOLLERUSSA � Amb l’arribada de
la primavera, les temporades
teatrals de Mollerussa, Bala-
guer i Solsona escalfen motors.
La programació de Mollerussa
s’iniciarà el 14 d’abril amb Lor-
ca eran todos, dirigida per Pe-
pe Rubianes i Cristina Dilla, in-
forma Joan Gómez. La segui-
rà, l’endemà, Tradicions de
Dansa de l’Esbart Dansaire
Ciutat Comtal. La segona in-
cursió en la direcció teatral
d’Abel Folk, Pels pèls, arribarà
el 5 de maig interpretat per
Àlex Casanovas, Mercè Co-
mas, Eduard Farelo, Enric Ma-
jó, Beth i Pep Planas. El malo
de la película d’Albert Pla bar-

rejarà teatre i música el 17 de
maig. Dos dies després serà el
torn de la comèdia La vida
mata d’El Terrat. Les entrades
es poden comprar tant amb
abonaments com individual-
ment.

D’altra banda, el Teatre Mu-
nicipal de Balaguer celebrarà el
seu desè aniversari amb Co-

mediants, que també estrena-
ran la plaça adjacent. Serà el
14 d’abril, com ja va avançar
SEGRE. La resta de programa-
ció inclou Pels pèls i Gorda, a
més de l’Orquestra Simfònica
delVallès i el grup infantil Ma-
cedònia. Per la seua part, la
temporada que organitza el
grup Lacetània de Solsona
atansarà a la ciutat companyi-
es professionals amb motiu del
seu 25 aniversari. Es tracta de
Van Gogh d’El Teatre Blau,
Zzaping, el concurs de Plane-
ta Impro, Els Boscos dirigida
per Julio Manrique i MAM
Modern Art Modern, de Toni
Albà.

L’obra dirigida per Rubianes es va poder veure a Almacelles fa uns mesos.
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LA BALDUFA

Mollerussa també acollirà la

representació d’‘El llibre

imaginari’ de La Baldufa, que

es va ajornar fa dos setmanes

Cartellera
TEATRE L’AMISTAT

MOLLERUSSA. Ferrer i Busquets, 90-92

DIUMENGE 25
Mandíbula afilada. Vània Pro-
duccions. Juan, d’uns 40 anys, rep
la visita d’una antiga nòvia dies
abans de la boda d’ella.
� 19.00

MÚSICA

XARRADA/EXPOSICIÓ

Immigrasons.
� DIJOUS 22. LA SEU D’URGELL. CINEMA

TEATRE GUIU. 22.00

Quartet Amalgama. Màxim Sola-
nes (oboè), Iván Launes (violí), Es-
tefania Bellmunt (violí), Xavier Bal-
cells (viola) i Carolina Pineda (vio-
loncel) oferiran obres del compo-
sitor Schubert.
� DIVENDRES 23. IEI. AULA MAGNA. 19.30.

Alex Calver + Chering. Hard Te-
chno Schranz.
� DIVENDRES 23. ALCARRÀS. CLUB ZOREKS

00.00

FUNDACIÓ LA CAIXA

DIMECRES 21

Conversa entre Julià de Jòdar
i Julià Guillamon. Cicle De la fo-
tografia a la narració.

� 19.00

Exposició: Willy Ronis. Fins al
22 d’abril.

Fina Laina. Concert de bolero i co-
pla.
� DISSABTE 24.TÀRREGA. BAR KIRIKU. PL.

DE LES NACIONS SENSE ESTAT. 23.30.

Marc Marzenit. Sessió de Techno
Minimal amb Marzenit i altres DJ.
� DISSABTE 24. ALCARRÀS. CLUB ZOREKS.

00.00

L’illa dels esclaus (Marivodiada).
(Dei Furbi). Metàfora sobre la co-
rrupció al poder a través dels es-
claus de l’illa de Marivaux (esclaus
alliberats), que suplanten aquí el
paper dels senyors.
� DISSABTE 24. CORBINS. COLISEUM. 22.00.

Crist, Misteri de Passió. Tradició
de més de 500 anys declarada d’in-
terès públic.
� DIUMENGE 25. CERVERA. GRAN TEATRE

DE LA PASSIÓ. (P. BALMES, 2). 10.00

Operación Triunfo. Nova genera-
ció de triunfitos, amb Lorena Gó-
mez, última guanyadora.
� DISSABTE 24. LLEIDA. PAVELLÓ BARRIS

NORD. 21.00

TEATRE

TEATRE ATENEU
TÀRREGA. Plaça del Carme, 12

DIUMENGE 25
Immigrasons: la banda sono-
ra de la immigració. Organitza:
ajuntament de Tàrrega i Circuit
Ressons.
www.tarrega.cat
� 23.30. PREU: ENTRE 3 I 6 EUROS.

TEATRE MUNICIPAL
BALAGUER. Pl. Àngel Guimerà, 22-28

Programació per determinar.




