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TEATRE DE LA LLOTJA

ESPECTACLES

MUSEUS

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

DIUMENGE, 26 D’ABRIL. 9 A 14H.
Ruta del canal i la central de Se-
ròs.
Inscripcions tel. 973 211 992.
Col·labora Endesa.

Central de Seròs.

TEATREMUNICIPAL
Balaguer.www.teatre.balaguer.cat

DIUMENGE 3 DE MAIG. 18.00 H.
Les princeses també es tiren pets.
Amb Marc Fontanals, Alba Grau i
Júlia Serra. Nens +3 anys. 6€
teatre.balaguer.cat, ticketea.com,
taquilla de 19 a 21 h. 973 44 52 52

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

DIJOUS 7 DE MAIG. 20.30 H.
David Esterri/LleidArt Ensemble.
DIVENDRES 8 DE MAIG. 21.00 H.
Tot RecordantNinoBravo. Serafín
Zubiri i Felipe Garpe (cantants)

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

1, 2 I 3 DE MAIG.
Fira de Titelles de Lleida.
www.firatitelles.com

DIJOUS 7 DE MAIG. 21.00 H.
Indomador. Animal Religion. Sala
2. Circ.
DIVENDRES 15 DE MAIG. 19.00 H.
Visita a ca l’artista... Anem als locals
de Festuc Teatre i Encara Farem Sa-
lat.
DIVENDRES 26 DE JUNY.
Visita a ca l’artista... a FiraTàrrega.
Més informació: www.teatrees-
corxador.blogspot.com

ESPAI MERCAT
Tàrrega. Pl. Nacions . 973 310 731

DISSABTE 25 D’ABRIL. 23.00 H.
Tàrrega sona a... pop-folk. Con-
cert de Blaumut i Lexu’s. Dos bri-
llants exponents del pop i folk en
català. Entrada: 10/12 €.
www.tarrega.cat /sona

PROPOSTES

MÚSICA

Blaumut a Tàrrega.

BALLET NACIONAL DE ARGENTINA · Dijous 23 d’abril. 21.00 h.

El flamant ballet s’estrena a la Llotja en la seua primera gira internacional.

ORFEÓ LLEIDATÀ
Lleida. C/ Sant Martí, 60-62.
973 233 554. www.orfeolleidata.cat

DISSABTE 25 D’ABRIL. 16.30 H.
Elsmúsicsmés petits. Festa per
a tota la família amb activitats
per a nens, des de nadons fins a
5 anys. Entrada lliure.

Festa a l’Orfeó Lleidatà.

www.teatredelallotja.cat 973 248 925 / 973 239698. Entrades: teatredelallotja.cat; taqui-
lla (dilluns a divendres 17.00 a 21.00 h, dissabtes de funció 17.00 a 21.00 i diumenges i fes-

tius des d’1 hora abans de la funció) i Oficina de Turisme de Lleida (c. Major 31 bis).

Zubiri recorda Nino Bravo.

La tristesa de l’amor

JUAN FERRER críticadecine

El cine d’animació francès
promou les seues particu-
laritats sense deixar-se

capturar per altres estils que
ja tenen la seua pròpia iden-
tificació per al públic. Busca
una originalitat articulada en
imatges desacostumades i en
històries que rares vegades un
públic infantil comprèn, com
si la seua vocació fos aquella
de fer el salt cap a l’especta-
dor adult. Ho hem vist en pro-
duccions com ara la singular
Bienvenidos a Belleville de
Sylvain Chomet, l’elegantUn
gato en París de Jean-Loup
Felicioli iAlain Gagnol i ara a
La mecánica del corazón, ba-
sada en un conte de Mathias
Malzieu que ha format un tot
amb aquesta història d’amor
impossible de la qual també

és director. L’aire gòtic d’un
gèlid Edimburg de finals del
XIX; la història que en cap
moment no se sostrau d’una
mirada amenaçadora sobre la
vida i la mort; aquest cor con-
gelat substituït per un rellot-
ge de cucut; l’implacable des-
tí dels éssers estimats; aques-
tes tres regles que no s’han de
saltar si no vol morir, entre les
quals es troba no enamorar-
se; l’enemic implacable, així
com també l’advertència cons-
tant amagada en un desig
d’allò més humà converteixen
aquest film en un drama im-
pecable en les seues troballes
visuals, però complex en re-
lació amb el seu desenvolupa-
ment, en el qual té cabuda des
de Jack l’Esbudellador fins a
un Georges Méliès carregat de

màgia i aliat d’un fràgil ser a
la recerca de l’amor d’una jo-
ve que s’engega per buleries.
Un viatge fins al cor dels tò-
pics que confon Andalusia
amb Castella; on un parc
d’atraccions recorda La para-
da de los monstruos i on la fe-
licitat és efímera com un floc
de neu, entre la imatge amb
personalitat pròpia i un sur-
realista argument que es perd
en si mateix.

Lamecánica del corazón

Directors: Stéphane Berla,
Mathias Malzieu.
Cine: Funatic.

★★★✩✩

El Ballet Nacional de
l’Argentina, a Lleida en la
primera gira internacional

ARTSESCÈNIQUESBALL

Assaig ahir a la Llotja dels ballarins de la companyia argentina.

ITMAR FABREGAT

Dansa clàssica
Ballet Nacional de l’Argentina

Lleida. Teatre de la Llotja. Dijous, 23 d’abril.
21.00 h. Preu: 42 € (Amics, 37 €).

Més de mig centenar de balla-
rins formen la nova companyia
Ballet Nacional de l’Argentina,
creada l’any passat a BuenosAi-
res i que avui actuarà a la Llot-
ja de Lleida en el marc de la se-
ua primera gira internacional.
Dirigida per Iñaki Urlezaga, que
també és el primer ballarí del
cos de ball, va debutar el març
de l’any passat alTeatre Coliseo
de la capital argentina i, després
de la temporada anual al seu pa-

ís, obre una gira que a Catalu-
nya també els portarà a escena-
ris de Sant Cugat delVallès,Ter-
rassa oTarragona. La companyia
argentina, que ahir a la tarda ja
va assajar a l’escenari de la Llot-
ja, oferirà una primera part de
l’espectacle amb peces com
Chopiniana, una coreografia ins-
pirada en música de Chopin; El
Corsario, original de Marius Pe-
tita; i Claro de Luna, inspira-
da en la suite homònima per a
piano de Claude Debussy. El ba-
llet tancarà l’espectacle amb Bir-
thday Offering, una coreogra-
fia d’Ashton amb música de
Glazunov.


