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Joaquín Reyes i
Ernesto Sevilla,
al Principal

HUMOR

❘ LLEIDA ❘ ElTeatre Principal de
Lleida acollirà el pròxim 18
d’abril (21.30 h) l’obraViejó-
venes, un espectacle en què
el duo còmic Joaquín Reyes i
Ernesto Sevilla presenta di-
versos números de l’humor
absurd i surrealista amb què
es van donar a conèixer en
programes televisius com La
hora chanante i Muchacha-
da Nui. Entrades: 18 €, 2 € i
25 €.

Primer assaig
obert de
FiraTàrrega 2015

ARTSESCÈNIQUES

❘ TÀRREGA ❘ La plaça del Carme
deTàrrega acollirà dissabte
que ve (17.00 hores) el pri-
mer assaig obert al públic del
Programa de Suport a la Cre-
ació de FiraTàrrega 2015. La
companyia francesa 1Watt
oferirà unamostra de l’espec-
tacle que prepara de cara a la
pròxima edició del certamen,
que se celebrarà del 10 al 13
de setembre.

Jamie Cullum,
al Festival Cruïlla
de Barcelona

MÚSICA

❘ BARCELONA ❘ El Festival Cruïlla
Barcelona, al Parc del Fòrum
del 10 al 12 de juliol, va anun-
ciar ahir les actuacions del
cantant i pianista britànic Ja-
mie Cullum, així com el grup
escocès Franz Ferdinand jun-
tament amb el duo californià
Sparks, que se sumen a les
confirmades anteriorment de
grups com Of Monsters and
Men i Capital Cities.

Elmonestir de
Vallbona obre
diàriament

PATRIMONI

❘VALLBONA DE LES MONGES ❘ El mo-
nestir deVallbona de lesMon-
ges, que forma part de la Ru-
ta del Cister, va estrenar ahir
el nou horari d’obertura el
públic, de dimarts a diumen-
ge durant tot l’any, com ja va
informar SEGRE.

Durant l’any passat, el ce-
nobi va obrir únicament du-
rant els caps de setmana i els
mesos d’estiu.

Cervera anuncia el primer
mercat demúsica clàssica
de Catalunya per al 2016

POLÍTICACULTURALPROJECTE

Xavier Tudela i Ramon Royes van firmar ahir la capitalitat cultural.

X. SANTESMASSES
❘ CERVERA ❘ L’alcalde de Cervera,
Ramon Royes, va anunciar ahir
que la capital de la Segarra or-
ganitzarà el 2016 el primer mer-
cat de música clàssica de Cata-
lunya, amb actuacions de grups
i formacions musicals. Segons
Royes, “volem aprofitar el buit
que hi ha actualment en aquest
àmbit amb l’objectiu de conso-
lidar Cervera al capdavant de la
música clàssica”.Així, l’alcalde
va avançar que la primera edi-
ció d’aquest mercat tindrà lloc
l’any que ve, probablement al
juliol coincidint amb el curs i
el festival internacional de mú-
sica clàssica de la Càtedra Inter-
nacional Emili Pujol. Royes va
augurar que “aquest mercat fa-

rà que professionals de tot el
món es desplacin fins a Cervera
per conèixer les novetats del sec-
tor”.

Val a recordar que la capital
de la Segarra celebra des de fa
3 anys durant la Setmana San-
ta l’únic certamen del país dedi-
cat a la música clàssica catalana,
el Festival de Pasqua. Royes va
anunciar aquest projecte després
de firmar l’acord pel qual Cer-

XAVIER SANTESMASSES

vera es convertirà en la Capital
de la Cultura Catalana el 2019,
en un acte amb el president de
l’organització d’aquest esdeve-
niment, XavierTudela, i el pre-
sident del consell comarcal,
Adrià Marquilles. Royes va dir
que en els pròximsmesos es cre-
arà la comissió organitzadora i
va convidar veïns, entitats i par-
tits a formar-ne part.També va
explicar que es millorarà l’audi-

tori gràcies a una subvenció de
la Diputació de Lleida. Per la se-
ua part,Tudela va assenyalar que
“el 2019 Cervera es convertirà
en la porta d’entrada al conei-
xement de la nostra cultura
mil·lenària” i va valorar la capi-
talitat com a“molt positiva” per
a la ciutat per “la projecció ex-
terior i els beneficis econòmics
que aconseguirà al convertir-se
en un punt de trobada nacional”.

CAPITAL CULTURAL

L’alcalde firma l’acord
pel qual Cervera serà la
Capital de la Cultura
Catalana l’any 2019

Al juliol, en paral·lel al curs i el festival

Foto de la sèrie ‘En ninguna parte’, del cubà Juan Pablo Ballester.

PANERA

J.B.
❘ LLEIDA ❘ El Museu d’Art de Cer-
danyola delVallès inaugurarà
avui l’exposició Art enTrànsit,
amb una selecció d’obres de la
col·lecció del Centre d’Art Con-
temporani la Panera de Lleida.
Es tracta de la primera parada
en el viatge que emprendrà part
del fons d’art de l’espai lleida-
tà per diverses ciutats de la pro-
víncia de Barcelona fins a l’any
2017, en una gira produïda per
la Diputació de Barcelona.

S’ha de recordar que, des del
1997, la Panera i l’ajuntament
de Lleida organitzen la Biennal
d’Art Leandre Cristòfol, gràci-
es a la qual s’ha pogut anar re-
unint una important col·lecció
pública d’art contemporani es-
panyol, que avui ja compta amb
més de 150 obres. Aquesta
col·lecció, al llarg dels últims di-
vuit anys, ha atorgat al centre
d’art lleidatà un contingut i un
valor patrimonial que ha con-
tribuït a enfortir-lo substancial-
ment.

Amb la Biennal Cristòfol s’ha
procurat analitzar biennalment
la situació de l’art contempora-
ni català i espanyol i, alhora,
s’han fet diferents adquisicions
que permeten mostrar els vari-
ats camins que han seguit les
arts visuals contemporànies, des
de principis dels noranta fins a
l’actualitat.

En l’última edició de la bien-
nal, oberta a la Panera fins al 24
de maig, la Paeria va adquirir
una quinzena d’obres per valor

La Panera surt avui de gira
ElMuseud’Art deCerdanyola inaugura ‘Art enTrànsit’, ambobres de la col·lecció
lleidatana || També es veuran en set ciutats més de Barcelona fins al 2017

ARTCONTEMPORANI

de 60.000 euros. La mostra po-
drà veure’s fins al 10 de maig
a Cerdanyola i, més endavant,
itinerarà també per Martorell,
Sant Cugat, Ripollet,Terrassa,
Manresa,Vilafranca del Pene-
dès iVilanova i la Geltrú.

L’exposicióArt enTrànsit pre-
senta obres d’AntoniAbad, Juan
Pablo Ballester, Susana Casares,
Izaskun Chinchilla, Javier Co-
desal, Carles Congost, Patricia
Esquivias,Alicia Framis,Vale-
riano López, Javier Peñafiel, Jo-
su Rekalde, Francesc Ruiz, Be-
lén Uriel i OriolVilanova, entre
altres artistes.

Tres peces amb què la
madrilenya Belén Uriel
parla de l’emigració.

PANERA

El dijous26 rep
el premide la
crítica catalana

■ La Panera de Lleida re-
brà el dijous de la setma-
na que ve, dia 26, el pre-
mi a la trajectòria que ator-
ga l’Associació Catalana
de Crítics d’Art en l’apar-
tat d’espais de producció
i creació.

L’entrega del guardó tin-
drà lloc al Museu d’Art
Contemporani de Barce-
lona. Els crítics catalans
han valorat la proposta de
programes expositius i ac-
tivitats del centre des de
la seua inauguració el
2003, així com la seua
exhibició i difusió de les
arts visuals.


