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Tardor d’espectacles a la Llotja

NO SOM TAN LLUNY  DAVID MARÍN

l Teatre de la Llotja de Lleida aixeca el
teló de la temporada de tardor aquest
divendres, 26 de setembre, amb mà-

gia. Antonio Díaz, conegut com El Mago
Pop, i d’una fulgurant eclosió els darrers
anys, actuarà aquest vespre coincidint amb
les Festes de la Tardor de Lleida. L’actuació
d’aquest mag, que ja va ser a Lleida el 2011,
forma part del programa de la setena edició
de la Tardor Màgica, un certamen d’il·lusio-
nisme que porta la màgia a diferents escena-
ris i barris de la ciutat de Lleida durant el cap
de setmana.

L’espectacle d’El Mago Pop ja té esgotades
les entrades, com també les ha esgotat el se-
gon espectacle programat a la Llotja aquesta
tardor i també d’una gran força mediàtica:
Gemeliers, un duet format pels germans Jesús
i Daniel Oviedo, de només 15 anys, que han
sorgit del programa televisiu La Voz Kids. Ac-
tuen el dissabte, i són un clar exemple de
l’aposta de la Llotja per intentar atreure joves
i adolescents cap a un primer tast amb el tea-
tre i els concerts.

L’arrencada de la Llotja aquest cap de set-
mana culmina diumenge amb Moncho Bor-
rajo i el seu espectacle Yo, Quevedo, en què
l’actor espanyol es posa en la pell de Quevedo
dintre d’un imaginari centre de rehabilitació
d’artistes i des d’on opina sobre la política, la
monarquia o l’escatologia.

Durant el mes d’octubre, el Teatre de la

E Llotja té prevista l’actuació de Tortell Poltro-
na, amb Post Clàssic, un espectacle àgil for-
mat per diversos esquetxos que han fet histò-
ria. Serà el dissabte 11 d’octubre. També
aquell mes, els nostàlgics del grup musical
Mecano podran gaudir de La fuerza del desti-
no, una creació a mig camí del concert i del
musical, en què es fa un homenatge a les mi-
llors cançons d’aquest mític grup de pop ma-
drileny de la dècada dels anys vuitanta. El
format de l’espectacle combina la música en
directe, la dansa i la interpretació i ha estat
dirigit per Hansel Cereza. Hi haurà tres fun-
cions durant el cap de setmana del 17 i 18
d’octubre.

El mes d’octubre culminarà amb els mo-
nòlegs de Berto Romero, des d’on explora els
aspectes més ridículs i divertits de la natura-
lesa humana. L’espectacle es presenta acom-
panyat de música, amb el guitarrista Ivan La-
garto donant suport a Berto Romero, que
s’atreveix a cantar i ballar, donant més vitali-
tat i energia a l’espectacle.

Per al mes de novembre, hi destaquen dues
actuacions teatrals: Prendre partit, amb Josep
Maria Pou i Joel Joan, que arribarà a Lleida
abans de la seva estrena a Barcelona, i Iaia!, la
comèdia d’homenatge a Montserrat Carulla,
amb la qual l’actriu catalana s’acomiada dels
escenaris sota la direcció del seu fill, Roger
Peña, i amb la companyia del seu nét, l’actor
Aleix Peña. Serà el 30 de novembre.

Durant el novembre també es podrà veure
a la Llotja de Lleida la tercera edició del Cer-
tamen Coreogràfic de Dansa Urbana The
Best On; l’òpera Lucia di Lamermoor; la peça
més mítica de Txaikovski, El llac dels cignes,
amb ballet i patinatge sobre gel, i la cantant
Rosana.

Al desembre culminarà la programació de
tardor del teatre lleidatà amb el cor de gospel
Mississippi Mass Choir i una Marató d’Es-
pectacle en benefici de La Marató de TV3 el
dia 14 de desembre. S’oferirà l’obra de teatre
de Juan Echanove i María Galiana Conversa-
ciones con mamá; i el concert Christmas.cat
de l’Orfeó Lleidatà, i el Club Banyetes. ❋

Tortell Poltrona serà
un dels artistes que
actuaran a la Llotja de
Lleida durant aquesta
tardor / ROS RIBAS

Cantata del
Tricentenari
El 1714 també està present en la
programació de tardor del Teatre de la
Llotja de Lleida.El 25 d’octubre tindrà lloc
la Cantata 1714 – 2014, 300 anys
vencent, dirigida per Josep Rosinach. Es
tracta d’una cantata monumental, nascuda
a Juneda i liderada per la Federació de Cors
de Clavé, que va ser estrenada al Palau de
la Música de Barcelona el mes de juny.


