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El Museu de Lleida presenta al públic la 
nova col·lecció de ceràmica del segle XVII

POLÍTICA CULTURAL ADQUISICIONS

Inauguració ahir al Museu de Lleida de la col·lecció ceràmica.

❘ LLEIDA ❘ El Museu de Lleida va 
inaugurar ahir l’exposició de la 
col·lecció de 24 peces de ceràmi-
ca lleidatana del segle XVII, que 
divendres passat va presentar 
el mateix conseller de Cultura, 
Santi Vila. Es tracta d’una ad-
quisició de la Generalitat (per 
uns 90.000 euros) al col·leccio-
nista privat Josep Iglesias Bru-
cart, de Sant Fruitós de Bages, 
i que ha dipositat al Museu de 
Lleida, on s’exhibeixen a l’Espai 
0 fins a incorporar-les d’aquí a 

uns mesos a l’exposició perma-
nent. La col·lecció presenta un 
conjunt de 24 peces de pisa, 
entre fruiters, safates i plats de 
diferents mides, a més de tres 
flascons d’apotecari, de fabri-
cació lleidatana. Aquestes cerà-
miques policromades es troben 
entre les menys habituals de les 
produccions catalanes d’època 
moderna i la seua producció és 
relativament escassa. Per això 
es tracta d’un conjunt ceràmic 
de primer nivell per la seua qua-

litat, singularitat i bon estat de 
conservació. L’adquisició, en 
compliment del recent com-
promís de la conselleria amb 
l’art i el patrimoni de la ciu-
tat, millora significativament 
la col·lecció d’arts decoratives 
del Museu de Lleida. Després 
de la inauguració, Josep Antoni 
Cerdà, de l’Associació Catalana 
de Ceràmica, va oferir una con-
ferència titulada La ceràmica 
blava i policroma lleidatana 
del segle XVII.

LLEONARD DELSHAMS

‘Tarde para la ira’ 
arrasa en els Feroz 
de la premsa de cine 

PREMIS

❘ MADRID ❘ El thriller Tarde para 
la ira va arrasar dilluns a la 
nit en la quarta edició dels 
Premis Feroz, que entrega 
la premsa cinematogràfica, 
en una gala que va premiar 
l’òpera prima de Raúl Aréva-
lo com a millor drama, millor 
director i millor guió de l’any. 
Roberto Álamo (Que Dios 
nos perdone) i Bárbara Len-
nie (María y los demás) van 
ser els millors actors.

Mikel Erentxun  
i Sidonie, al  
PolifoniK Sound

MÚSICA

❘ OSCA ❘ Mikel Erentxun, Iván 
Ferreiro, Sidonie, Delafé i Bi-
gott actuaran en la desena 
edició del PolifoniK Sound, 
a Barbastre els dies 23 i 24 
de juny i transformaran la 
capital del Somontano en 
l’epicentre de la música in-
dependent estatal. 

Aquest certamen, que es 
va presentar ahir a Osca, 
comptarà també amb l’aus-
tralià Steve Smyth.

Pintures d’Aleix 
Gallimó al B*Mai  
de Baqueira

EXPOSICIÓ

❘ NAUT ARAN ❘ El local i restau-
rant B*Mai Street Food & Art 
de Baqueira exhibeix fins 
al 28 de febrer les pintures 
amb esprai i pinzell de l’ar-
tista Aleix Gallimó, nascut a 
Barcelona el 1986 però amb 
arrels familiars al Pallars So-
birà. L’exposició, Entre dos 
terres, és una retrospectiva 
dels seus viatges per Europa 
i els Estats Units.

Els aspirants van haver de demostrar que sabien moure’s en un escenari.

El director escènic, Llorenç Corbella, a l’Escorxador, pren nota d’una de les interpretacions.
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❘ LLEIDA ❘ Presentar-se com una 
fruita i sortir corrents de l’es-
cenari, un simulacre de la ga-
llineta cega o fer grups entre 
desconeguts i crear una histò-
ria. Aquestes van ser algunes 
de les proves que van haver de 
superar ahir els aproximada-
ment vuitanta aspirants (divi-
dits en quatre grups) que es van 
presentar al Teatre de Munici-
pal de l’Escorxador per exercir 
de figurants de l’òpera Goyes-
cas, la producció pròpia de la 
Paeria, Diputació i Generalitat, 
que serà una de les grans estre-
nes de l’Any Granados a Lleida, 
programada per al 7 de maig 
a la Llotja. “Eren unes proves 
senzilles que ens servien per 
veure els que omplien i sabien 
moure’s per l’escenari i seguir el 
ritme de la música”, va explicar 
ahir a SEGRE Llorenç Corbe-
lla, un dels directors escènics, 
amb Montse Colomé, que es van 
encarregar de portar a terme 
el càsting. En van seleccionar 
trenta, més un grup que va que-
dar a la reserva, que a partir 
de l’última setmana d’abril co-
mençaran a assajar, primer sols 
i posteriorment acompanyats 
dels protagonistes.

Goyescas serà interpetada 
per l’Orquestra Simfònica Julià 
Carbonell de les Terres de Llei-
da (OJC), sota la batuta d’Alfons 
Reverté. L’acompanyaran els 
solistes Carmen Solís (soprano), 
Marta Infante (mezzosoprano 
lleidatana) Albert Montserrat 
(tenor) i Àngel Òdena (baríton 
establert a Lleida). També hi ac-
tuarà el Cor Bruckner dirigit per 
Júlia Sesé.

Goyescas amb ‘poble’ lleidatà
Escullen trenta figurants que participaran en la representació del 7 de maig a 
la Llotja || Es tracta de la producció pròpia emblemàtica de l’Any Granados

ESPECTACLES ÒPERA

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.


