
El Teatre de La Llotja presenta 
temporada amb 24 espectacles
Ros destaca la presència de companyies lleidatanes

Al Teatre de la Llotja va tenir lloc 
ahir la presentació  de la progra-
mació oficial des de setembre del 
2016 a gener del 2017. La roda de 
premsa va començar amb la pro-
jecció d’un atractiu audiovisual 
composat de peces de cadascun 
dels espectacles que configuren 
la temporada. En total, seran 24 
espectacles i 32 funcions, amb 
actors i actrius com Joan Pera, 
Lloll Bertran, Mireia Portas, Em-
ma Vilarasau, Jordi Bosch, Àn-
gel Llàcer, cantants com Antonio 
Orozco i Pablo López, la ballarina 
Sara Baras, musicals com El pe-
tit príncep o Cabaret, dos espec-
tacles de màgia, amb Anthony 

Blake i Jandro.tv, i l’òpera Don Gi-
ovanni, entre d’altres.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, 
ha destacat “l’aportació de la 

Llotja a la creació cultural de Llei-
da”, amb la Tardor Màgica, The 
Best on de Dancescape, Christ-
mas.cat de l’Orfeó Lleidatà o la 

companyia Xip Xap amb Un nou 
vestit nou.

Montse Parra, la regidora de 
cultura, va qualificar la progra-
mació d’”heterogènia, amb acti-
vitats solidàries que s’aniran pre-
sentant”. Al seu torn, el gerent de 
la Llotja SA, Josep Lluís Torrelles, 
va expressar el desig  ”que la Llot-
ja sigui un referent”.

La temporada 2015, en el seu 
vessant escènic, la Llotja va acollir 
55.000 espectadors, assolint un 
rècord, que en paraules de Ros 
“tot fa pensar que es repetirà”. El 
Teatre compta amb 50.000 amics 
i es conservaran els abonaments 
especials de l’any passat. L’alcalde 
va explicar que entre setembre i 
octubre es coneixerà el nom del 
coordinador dels espais escènics 
de la Llotja, el Teatre Julieta Agus-
tí i del Teatre de l’Escorxador, que 
es contractarà per concurs públic.

‘Una mica de 
poc’l’exposició 
de Marcel Gros 
a Tàrrega
Tàrrega estrenarà dijous la pri-
mera exposició produïda pel 
pallasso Marcel Gros. Es tracta 
d’una mostra titulada Una mi-
ca de poc en què el popular ar-
tista se serveix de la tècnica del 
collage per a presentar diverti-
ments gràfics, fun graphics, tal 
com ell anomena la seva obra, 
amb una proposta on acosta al 
públic el seu univers particular.

Exposició a l’IEI 
sobre Catalunya i 
els refugiats jueus 
de l’Holocaust nazi

La Coral Maristes 
de Montserrat 
presenta ‘Coral 
Rock 4’ a les Borges

A la Sala Gòtica de l’IEI s’inau-
gura l’exposició Fugint de l’Ho-
locaust. Catalunya i els refu-
giats jueus de la Segona Guerra 
Mundial, per part del president 
de la Diputació, Joan Reñé i que 
restarà oberta fins el 18 d’octu-
bre.  Hi col·laboren la Diputació 
de Lleida i Barcelona, la UE, el 
Museu d’Història de Catalunya 
i la Generalitat.

L’església de les Borges Blan-
ques es va omplir dilluns per 
escoltar la Coral Maristes 
Montserrat en el 1r concert de 
la temporada, amb l’especta-
cle Coral Rock 4, en el marc de 
la Festa Major. 80 veus van in-
terpretar cançons de diferents 
èpoques i estils i es repetirà a 
Àger el 24 de setembre.
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L’associació cultural Amics del 
Castell de Concabella ha en-
carregat la creació d’una peça 
musical al compositor i director 
d’orquestra Salvador Brotons, 
titulada Doble concert per a 
flauta, violí i cordes, que s’estre-
narà en el marc del XII Festival 
de Música Castell de Concabe-
lla. Aquest certamen musical se 
celebra des del 2005 cada mes 
d’octubre i enguany tindrà lloc 

els dissabtes 8, 15 i 22.
Per sufragar una part de les 

despeses, s’ha endegat un mi-
cromecenatge a la plataforma 
Verkami. Qui hi estigui interes-
sat pot accedir a l’enllaç: ht-
tp://www.verkami.com/locale/
ca/projects/15590. Si s’acon-
segueix portar a terme es farà 
una preestrena en exclusiva 
per als mecenes del Verkami el 
divendres 21 d’octubre.

Els Amics del Castell de 
Concabella fan un verkami 
per composar un concert
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