
Homenatge dissabte, a 
la Seu Vella, al Granados 
més introspectiu
Amb l’espectacle ‘Cartes a Granados’
La nau central del monument acollirà, a partir de les 
20.30 hores, l’actuació de l’orquestra de cambra LleidArt 
Ensemble, amb Pedro Pardo i Albert Font-Tarrés.

Lleida
AGÈNCIES
La Seu Vella de Lleida reforçarà 
dissabte el missatge de pau que 
vol transmetre amb el cicle de 
concerts Concòrdia. Serà amb 
l’espectacle Cartes a Granados, 
que homenatjarà el músic lleidatà 
Enric Granados a partir de parti-
tures, correspondència i anota-
cions personals de l’eminent pia-
nista i compositor i d’algunes de 
les seues amistats.

La nau central del monument 
acollirà, a partir de les 20.30 h, 
l’actuació de l’orquestra de cam-

bra LleidArt Ensemble, amb la di-
recció musical de Pedro Pardo i la 
narració del periodista i educador 
social Albert Font-Tarrés.

El muntatge, inclòs al cicle 
Concòrdia. Música de Pau a la 
Seu Vella, mostrarà part de la tra-
jectòria d’un músic que va ser víc-
tima de la Primera Guerra Mun-
dial. El concert s’emmarcarà en 
l’Any Granados, que commemora 
el centenari de la seua mort d’un 
músic de projecció internacional. 
La cita coincidirà amb les Jorna-
des Europees de Patrimoni, quan 
la Seu Vella aspira a tenir el reco-

neixement mundial.
LleidArt Ensemble estarà for-

mada per 13 instrumentistes: la 
pianista Marta Castelló, els violi-
nistes Ariadna Gabarrell, Bernat 
Prat, Cèlia Johé i Laia Pujolassos, 
els violistes Félix Gallego i Núria 
Garcia, els violoncel·listes Oriol 
Aymat i Oriol Prat, el contrabaixis-
ta Roger Azcona, la flautista Neus 
Puig, la clarinetista Laia Santama-
ria i l’oboïsta Encarna Monzó.

Al llarg de l’espectacle es farà 
un recorregut per alguns mo-
ments clau de la trajectòria d’En-
ric Granados, amb obres seues, 
com ara el famós Intermezzo de 
l’òpera Goyescas, tres peces de 
Danses espanyoles i la suite Eli-
senda, entre d’altres.
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La història. Nova York, ara. 
Tom Brand, executiu malàni-
ma, només viu pels negocis 

oblidant la família, per l’aniversa-
ri de la filla li compra un gat, de 
camí a casa pateix un accident i la 
seva ànima resta presonera dins 
el cos del gat.
La pel·lícula. Típica comèdia fa-
miliar Disney? Ho sembla, però 
no. Si vostè es molesta en llegir 
la fitxa que encapçala la cròni-
ca,  veurà que 
som davant d’un 
produc te  rar, 
obra i gràcia de 
França i Xina, di-
rigit pel ianqui 
Barry Sonnen-
feld (Nova York, 
1953) amb es-
plèndida nòmina 
d’actors i actrius 
nord-americans. 
Ben mirat, Sie-
te vidas vindria 
a resultar el po-
ti-poti de Gar-
field el gat man-
drós  i  panxa -
content, i Ghost 
en clau família desavinguda. Per 
tant, abans de caure de quatre 
potes en els tòpics melodramà-
tics disneyians, la comedieta es 
permet uns quants gags desma-
mats: la borratxera amb whisky 
Macallan 50 anys que agafa el gat 
executiu, el vòmit damunt la fo-
tografia de Bush jr. i la pixarrada 
felina dins una bossa Louis Vui-
tton d’aquelles que li regalaven 
a l’alcaldessa Rita Barberà quan 
remenava les cireres. Enllà, les 
anades i vingudes del murri ma-

rruix, perseguit i perseguidor, te-
nen moments de tots colors, és 
a dir, d’intriga empresarial (el vil 
traïdor), fulletó familiar (els fills 
amb síndrome patern), de mal 
rotllo conjugal (la muller que flir-
teja) i faula alliçonadora (el pa-
re i marit que es redimeix). Con-
tat i gens debatut: una comèdia 
que vol copiar i alhora innovar. 
O la quadratura del cercle. O en 
català del nostrat Serafí Pita-

rra, gatada tea-
tral filtrada sota 
la correcció po-
lítica. Per dir-ho 
ara i aquí: la ga-
ta maula Carme 
Forcadell potine-
jant la comèdia 
com qui potine-
ja el Parlament. 
Ho sé. ¿I això té a 
veure amb la his-
tòria d’un exe-
cutiu captiu dins 
el cos d’un gat? 
Vos tè  mate ix . 
Per cert, ¿de quin 
animal seria pre-
soner el Carles 

Puigdemont? Mentrestant, Kevin 
Spacey, Jennifer Garner i Chris-
topher Walken fan conya felina. 
El tema. L’egoisme és qual gat. 
La imatge. La filla i el pare-gat ba-
llant al ritme de Fith to the cat.
La frase. “El amor es sacrificio” 
avisa la infermera. Jardiel Pon-
cela dixit: “El amor es un punto 
de encuentro entre un hombre 
y una mujer que estan en des-
acuerdo en todo lo demás”.
La recomanació. Per a famílies 
ben avingudes.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Un executiu molt pelut

Siete vidas: 
este gato es 
un peligro

Director: Barry 
Sonnenfeld. 

Intèrprets: Kevin 
Spacey, Jennifer 
Garner, Robbie 
Amell. França-
Xina, 2016. 86’. 

JCA Alpicat. 

Homenatge a l’Elèctrica Dharma
A l’Aula Magna de l’IEI va tenir ahir lloc la presentació del llibre 
Arma d’Amor. Homenatge a la Companyia Elèctrica Dharma, 
d’Albert Ubach, il·lustrat per Josep Pascual/FOTO:  Lídia Sabaté

Les muralles 
de Balaguer 
acullen 
l’espectacle 
‘Erm’, amb 
entrada inversa

Les muralles medievals de Bala-
guer acullen avui en preestrena 
Erm, el nou espectacle de dan-
sa de la coreògrafa portuguesa 
Teresa Santos, que inclou mú-
sica en directe de Jordina Mi-
llà. La perfomance tindrà lloc 
a la Muralla del Portalet a les 
20.30 hores i servirà per posar 
a prova el sistema de pagament 
conegut com a entrada inversa, 
que consisteix en pagar a la 
sortida allò que cadascú vul-
gui. Erm és un projecte encara 
en fase de creació que té com a 
principals llenguatges la dansa i 
la música. 
Parla del desastre humà i de 
com l’individu el gestiona i es 
posiciona en relació a aquest 
fet, en un intent de trobar 
l’equilibri. Erm és una reflexió 
sobre la responsabilitat que te-
nim amb l’entorn que ens en-
volta i amb les generacions fu-
tures i sobre allò que no volem 
destruir. L’espectacle és atem-
poral i ancestral.

Nous espais a 
la terrassa del 

Restaurant Romeu

El proper cap de setmana inaugurem nous espais 
a la nostra terrassa. La zona chillout molt conforta-
ble amb sofàs. El divendres durant la star-nit a partir 
de les 20:00 h tindrem música i cocktails. El dissabte 
amb motiu de l’obert centre històric a partir de les 12 
de migdia vermut/party amb DJ Berbis Bros. 

Al Restaurant durant tot el cap de setmana dinars i 
sopars a la carta, plats, tapes i molt més!


