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El teatre de la Llotja de Lleida ha estat l’escenari de la representació de Mamma Mia! El musical des de dijous ins ahir a la nit, que va tenir lloc la última representació. 
L’espectacle ha estat tot un èxit i el públic lleidatà ha omplert tots els passis del musical. Un magníic repartiment encapçalat per Nina aconsegueix transformar la 
representació en una injecció d’energia positiva. Mamma Mia! s’ha convertit en un fenomen mundial amb el qual el públic acaba ballant, cantant i rient mentre viatja al 
costat més optimista i reconfortant de la vida. Clara Altarriba i Eva Diago (Mamma Mia!) han estat nominades a la Millor Actriu dels Premios del Teatro Musical.

FOTO: Selena García / Eﾉ ヮﾉ;ﾐデWヴ Sげ;Iデヴｷ┌ゲ ｷ ;Iデﾗヴゲ SW ﾉげﾗHヴ; ┗;ﾐ aWヴ ﾉWゲ SWﾉｹIｷWゲ Sげ┌ﾐ ヮ┎HﾉｷI デﾗデ;ﾉﾏWﾐデ WﾐデヴWｪ;デ ケ┌W ﾐﾗ ┗; S┌Hデ;ヴ Wﾐ H;ﾉﾉ;ヴ ﾉWゲ ┎ﾉピﾏWゲ ヮWIWゲ SWﾉ ﾏ┌ゲｷI;ﾉ 

El Museu d’Art Jaume Morera de 

Lleida va organitzar ahir una vi-

sita comentada a l’exposició Xa-

vier Gosé, 1876-1915. Il·lustrador 

de la modernitat, que exposa el 

ﾉﾉWｪ;デ ;ヴプゲピI SW GﾗゲY IﾗｷﾐIｷSｷﾐデ 
amb el centenari de la seva mort. 

Un nombrós grup de persones 

┗; ヮ;ヴピIｷヮ;ヴ Wﾐ ﾉ; ┗ｷゲｷデ; ; ﾉ; ﾏﾗゲ-

tra, que recull el millor de la seva 

ﾗHヴ; IﾗﾐWｪ┌S;が ﾏYゲ SW ヲヰヰ ヮW-

ces, entre pintures, dibuixos, re-

vistes i il·lustracions, alhora que 

descobreix molts treballs inèdits 

que amplien la visió sobre la tra-

ﾃWIデﾘヴｷ; IヴW;ピ┗; SW ケ┌ｷ ┗; ゲWヴ ┌ﾐ 
SWﾉゲ ;ヴピゲデ;ゲ I;デ;ﾉ;ﾐゲ ﾏYゲ ｷﾐデWヴ-
nacionals d’inicis del segle XX.

L’exposició està organitzada i 

produïda pel Museu d’Art Jaume 

Morera de Lleida i el MNAC i per-

met contemplar obres de totes 

Visita comentada a 
l’exposició ‘Xavier Gosé, 
1876-1915. Il·lustrador’
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ﾉWゲ Wデ;ヮWゲ ｷ a;IWデWゲ IヴW;ピ┗Wゲ Sげ┌ﾐ 
autor d’arrels lleidatanes que ha 

estat considerat com l’il·lustrador 

de la modernitat

LLEGAT ARTÍSTIC TESTIMONI 
DEL CANVI DE SEGLE

X;┗ｷWヴ GﾗゲY Wゲ ┗; aﾗヴﾏ;ヴ ; 
Barcelona, a l’Escola de Llotja, on 

┗; Wゲデ;ヴ Wﾐ Iﾗﾐデ;IデW ;ﾏH ;ヴピゲデWゲ 
Iﾗﾏ TﾗヴヴWゲ G;ヴIｹ;が NﾗﾐWﾉﾉが Mｷヴ ﾗ 
Sunyer. Els seus treballs d’aques-

デ; XヮﾗI; ゲげｷSWﾐピgケ┌Wﾐ ;ﾏH Wﾉ 
ﾏﾗSWヴﾐｷゲﾏW ﾏYゲ プヮｷIが ヮWヴﾘ デ;ﾏ-

HY ゲげｷﾏヮヴWｪﾐWﾐ SWﾉ ヴW;ﾉｷゲﾏW SWﾉ 
ﾏWゲデヴW JﾗゲWヮ Lﾉ┌ｹゲ PWﾉﾉｷIWヴき ;ｷ┝ｹが 
amb un marcat caràcter social, 

GﾗゲY ┗; ヴW｡WIピヴ デ;ﾏHY ﾉげ;ﾉデヴ; I;-

ra de la Barcelona modernista.

‘Mamma Mia! El musical’ s’acomiada de Lleida


