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Dissabte, 30 d'abril del 2016

PROPOSTES  

CULTURA Cartellera 

MUSEU DE L’AIGUA
Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.  
Tel. 973 211 992  
www.museudelaiguadelleida.cat

DILLUNS, 9 DE MAIG. DE 16.00 A 19.30 H

Observació astronòmica: trànsit 
de Mercuri davant del Sol.
Amb Ramon Drudis.
Gratuït.

Museu de l’Aigua.

TEATRE MUNICIPAL
Balaguer. www.teatre.balaguer.cat

DIUMENGE, 1 DE MAIG. 17.00 H

Free Style Dance BNG. Campionat 
de hip-hop de Balaguer.
A les 20.00 h, exhibició de la compa-
nyia Brodas Bros. 3 €

www.balaguer.cat

AUDITORI ENRIC GRANADOS
Lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004. 
973 700 639.

www.auditorienricgranados.cat

DISSABTE, 30 D’ABRIL. 17.30 I 19.15 H

El petit piano. Estrena absoluta.
LleidArt Ensemble
Centre de Titelles de Lleida
Entrada: 6 €

DISSABTE, 7 DE MAIG. 19.00 H

Styles. Pop & Gospel
Cor Veus.Kat
Pere Guixé, director.
Entrada: 10 €

DIUMENGE, 8 DE MAIG. 19.00 H

Blaumut amb banda
Blaumut i Banda Simfònica Unió Mu-
sical de Lleida.
Entrada: 18 €

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. C/ Lluís Companys, s/n. 
973 279 356. www.teatreescorxador.com

DISSABTE, 21 DE MAIG. 17.00 I 18.30 H

DIUMENGE, 22 DE MAIG. 12.00 H

Safari. Cia. La Baldufa. Sala 1.

Més informació a
www.teatreescorxador.com

TEATRE ATENEU
Tàrrega. Pl. del Carme. 973 310 731.

DIUMENGE, 1 DE MAIG. 19.00 H

Dia Internacional de la Dansa:
Tap Story Tour, amb la companyia 
Clac & Roll. Espectacle de claqué, 
amb diferents tipus d’instruments: 
sabates, pilotes, el cos... www.tar-
rega.cat

Companyia Tap Story Tour.

‘El petit piano’, a l’Auditori.

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

27 FIRA DE TITELLES DE LLEIDA

DISSABTE, 30 D’ABRIL. 12.00 I 18.00 H

Les 3 petits cochons.

DIUMENGE, 1 DE MAIG. 12.30 H

Infimes débordements.
Sessions familiars.

TEATRE DE LA LLOTJA

www.teatredelallotja.cat 973 239 698 Entrades: teatredelallotja.cat; a taquilla (dimarts, 
dimecres i dijous d’11.00 a 13.00 h; de dilluns a divendres, de 17.00 a 21.00 h; dissabtes 
de funció, de 17.00 a 21.00 h, i diumenges i festius, des d’1 hora abans de la funció) i a 
l’Oficina de Turisme de Lleida (C/ Major, 31 bis).

‘ÓSCAR, EL NIÑO DORMIDO’ · Diumenge, 1 de maig. 12.30 h

Espectacle inclòs en la 27 Fira de Titelles de Lleida.

Mayte Martín preestrena el seu 
currículum emocional al Solsonès

MÚSICA ENTREVISTA

La cantautora, en l’assaig dels recitals que oferirà a El Monegal de Sant Llorenç de Morunys.

ACN

ACN

❘ SANT LLORENÇ DE MORUNYS ❘ La can-
tant i compositora barcelonina 
Mayte Martín (1965) ultima 
els detalls del seu nou espec-
tacle, Tempo Rubato, a l’hotel 
El Monegal, a Sant Llorenç de 
Morunys, on avui i demà té 
previstes dos actuacions (18.00 
hores, 25 euros) per preestre-
nar aquest nou repertori. La 
cantaora assegura que “Tem-
po Rubato naix ara però s’ha 
anat gestant durant vint anys: 

és el meu currículum emocio-
nal, amorós”. 

Es tracta d’una dotzena de 
cançons –la majoria de les 
quals inèdites–, que en el futur 
acabaran gravades en un nou 
disc, que parlen de les seues 
emocions i vivències, sobretot 
en el terreny amorós. “Possi-
blement és el projecte més meu 
de tots els que he fet”, reflexio-
na l’artista. Martín, acompan-
yada del Quartet Quixote, ofe-
rirà dos degustacions en aquest 

hotel del Solsonès d’unes no-
ves cançons que presentarà de 
forma oficial el 27 de juliol al 
festival Grec de Barcelona. El 
resultat és una col·lecció de ba-
lades romàntiques, en les quals 
l’emoció i el sentiment són in-
gredients essencials. 

“Alguns temes estan tenyits 
de flamenc, perquè és un tint 
que porto dins i que he assi-
milat des de petita, i d’altres 
poden evocar boleros”, afegeix 
la cantant.

L’òpera ‘Madama Butterfly’ 
de Puccini omple el teatre 
de la Llotja de Lleida

ARTS ESCÈNIQUES REPRESENTACIÓ

LLEONARD DELSHAMS

El públic de la Llotja va gaudir del drama operístic de Puccini.

❘ LLEIDA ❘ La Llotja de Lleida va 
rebre ahir a la nit la cita ope-
rística de la temporada amb 
un teatre pràcticament ple de 
públic per disfrutar d’una de 
les òperes més emblemàtiques 
de Giacomo Puccini, Madama 
Butterfly, que és també una de 
les més representades al món. 
La prestigiosa soprano japo-
nesa Miki Mori va encapçalar 
l’elenc de cantants d’una nova 
producció dels Amics de l’Òpe-
ra de Sabadell, amb música a 
càrrec de l’Orquestra Simfònica 
del Vallès, dirigida pel mestre 
Rubén Gimeno. La representa-
ció, amb sobretítols en català, 

va posar en escena una vega-
da més la tràgica història de la 
geisha Cio Cio San, que confia 
cegament en l’amor i en el cínic 
oficial Pinkerton, que al final la 
rebutja i acaba casant-se amb 
una altra dona.

S’ha de recordar que l’obra 
social de la Clínica Sanza de 
Lleida, que es va presentar 
l’any passat en ocasió de la re-
presentació a la Llotja de l’òpera 
Turandot de Puccini, va tornar 
a patrocinar la posada en esce-
na operística, en aquest cas de 
Madama Butterfly, en una no-
va aposta per l’art i la cultura 
musical a la capital del Segrià.


