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❘ LLEIDA ❘ El periodista i escriptor 
Andreu Claret presentarà avui 
la novel·la Venjança (Columna) 
a les 19.00 hores al Museu de 
Lleida, en un acte conduït per la 
periodista de SEGRE Anna Sàez 
i el director de l’equipament, 
Josep Giralt. 

Venjança és un thriller pro-
tagonitzat per una jove advoca-
da nord-americana establerta 
des de fa poc menys d’un any 

a Alexandria, on es refugia per 
escriure una novel·la i, a la ve-
gada, fugir del seu passat. Tan-
mateix, l’assassinat d’un anti-
quari, un dels pocs amics que 
ha fet a la ciutat egípcia i a qui 
durant el crim li han robat un 
antic manuscrit, li canviarà tots 
els plans. 

Amb el conflicte del Pròxim 
Orient com a teló de fons, la tra-
ma viatja fins a Nàpols, Florèn-
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cia, Cracòvia i fins i tot arriba a 
les portes del Vaticà.

‘L’escultor de Déu’, avui a l’IEI

L’IEI acollirà també avui 
(19.30 h) la presentació de la 
novel·la L’escultor de Déu (Gre-
gal) del professor de Dret Admi-
nistratiu Vicenç Aguado, molt 
vinculat a les Garrigues. 

Ambientada al segle XIV, 
narra la lluita per la llibertat 
d’un esclau grec capturat per 
les tropes catalanes a Sicília. 
Comprat per l’escultor Jaume 
Cascalls (mestre d’obres de la 
Seu Vella) participa amb ell en 
la construcció d’obres com la 
Porta dels Apòstols de la Seu 
Vella o les esglésies de Vinaixa 
i el Vilosell, entre d’altres.el periodista Andreu Claret.

Dansa tradicional 
per la pau, 
dissabte a Lleida
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❘ LLEIDA ❘ Els esbarts Arrels 
de Lleida i Gaudí de Barce-
lona han organitzat un es-
pectacle itinerant de dansa 
tradicional per la pau que se 
celebrarà dissabte vinent a 
partir de les 11.00 h, amb 
sortida des de la Seu Vella 
i arribada a la plaça Paeria. 
Les dos agrupacions han triat 
el monument com a lloc de 
partida –on ballaran un pa-
rell de danses tradicionals– 
com a suport a la candidatura 
a Patrimoni Mundial de la 
Unesco. Durant el recorregut 
faran diverses parades amb 
balls fins a arribar a la plaça 
Paeria (cap a les 12.00 hores), 
on s’oferiran més balls i dan-
ses tradicionals.

Homenatge de  
la BCNegra a 
Pepe Carvalho

LITERATURA

❘ BARCELONA ❘ La setmana de 
novel·la negra BCNegra 
2017, que començarà demà 
a Barcelona i es desenvolu-
parà fins al 4 de febrer, re-
trà homenatge als quaranta 
anys de la primera aparició 
del personatge detectivesc 
Pepe Carvalho a la novel·la 
La soledad del mánager,  de 
Manuel Vázquez Montalbán. 
La trobada literària compta-
rà amb vint actes i amb més 
de 60 autors, amb noms com 
el dublinès John Connolly, 
l’islandès Arnaldur Indrida-
son, Andreu Martín, Car-
los Zanón, Lorenzo Silva i 
els lleidatans Rafa Melero i 
Montse Sanjuan.

El Saló del Còmic 
de Barcelona, 
amb més espai

CERTAMEN

❘ BARCELONA ❘ El 35è Saló In-
ternacional del Còmic de 
Barcelona –que se celebrarà 
abans de l’habitual, del 30 de 
març al 2 d’abril– augmenta-
rà la superfície un 10%, fins 
als 50.000 metres quadrats, 
amb la previsió de superar 
els 118.000 visitants de l’any 
passat. Serà l’edició més am-
biciosa fins ara del certamen, 
amb cent mil euros més de 
pressupost, fins als 872.000 
euros. Un augment que pro-
cedeix del major nombre 
d’expositors (180) i dels pa-
trocinis. La plaça central del 
saló es convertirà en un han-
gar amb exposició d’avions 
històrics.

el CArtell

Teatre. Un leñador no es un diseñador, amb Juan Cállate (2 de febrer); 
Montserrat Carulla, amb La música de les paraules (18 de febrer), i el 
clown Marcel Gros, amb Contes amagats (29 d’abril), entre d’altres.

Humor. Cicle amb un monòleg d’Andrés Torres (2 de març), Meugenio 
(30 de març) i Tributo a Rubianes (30 d’abril).

Música. El Petit de Cal Eril (9 de febrer), el violinista Gerard Claret (24 
de febrer), jazz amb Marc Mezquida i Manel Fortià (18 d’abril) i la pianis-
ta i compositora Clara Peya (20 d’abril).

el professor de l’escola de Música ricard Viliella va amenitzar amb música la presentació del programa.
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❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’ajuntament de 
la Seu d’Urgell, en coordinació 
amb els restauradors de la ciutat 
i Turisme la Seu, impulsarà una 
nova experiència relacionada 
amb l’oferta cultural prevista 
per a aquest primer semestre 
de l’any. La regidora de Cultu-
ra, Mireia Font, va avançar ahir 
que la idea és oferir “un format 
de sopar ràpid a un preu asse-
quible” coordinat amb l’oferta 
cultural del municipi, majorità-
riament els dijous, que és quan 
es concentren els espectacles de 
teatre i música. 

El nom d’aquesta iniciativa 
singular podria ser Sopars pim-
pam –encara està per decidir– i 
estan ultimant el grup d’establi-

ments que hi participaran, que 
estaran identificats amb un logo 
específic. 

Menjar abans de l’espectacle

L’objectiu és que el públic pu-
gui menjar alguna cosa especial 
de manera ràpida abans d’assis-
tir a una obra de teatre o a un 
concert i, sobretot, elaborada 
amb productes de proximitat. 
Serà una primera prova pilot, 
que esperen que en pròximes 
edicions creixi i es converteixi 
en un pack conjunt de sopar més 
entrada als espectacles.

Mireia Font va avançar aques-
ta nova iniciativa en el marc de 
la presentació de la programació 
cultural per al primer semestre 
del 2017, que inclou mig cente-

La Seu impulsa menús ‘ràpids’ 
per no perdre’s espectacles
Oferta cultural amb El Petit de Cal Eril, Montserrat Carulla i Pepa Plana
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nar de propostes entre teatre, 
música i exposicions. 

El cartell comptarà amb noms 
propis destacats com la pallassa 
Pepa Plana, que portarà a la Seu 
el 4 de maig el seu nou especta-

cle, Paradís pintat; la veterana 
actriu Montserrat Carulla, el 18 
de febrer amb un espectacle de 
petit format titulat La música 
de les paraules, en el qual ofe-
reix reflexions pròpies i poemes 

‘SopArS piM-pAM’

Bars i restaurants oferiran 

un menú ràpid ‘pim-pam’ 

abans de les obres de  

teatre i concerts

d’autors destacats, acompanyats 
per música en directe; el presti-
giós violinista andorrà Gerard 
Claret, el 24 de febrer; el clown 
Marcel Gros el 24 d’abril; El Pe-
tit de Cal Eril el 9 de febrer amb 
el seu nou disc, La Força; i la 
polifacètica pianista i compo-
sitora Clara Peya, el 20 d’abril 
amb Oceanes, el seu particular 
homenatge a les dones a través 
de l’aigua. El programa també 
comptarà amb Meugenio (30 de 
març), l’espectacle d’imitació de 
l’humorista Eugenio, i un Tribu-
to a Rubianes (27 d’abril). Les 
exposicions a la sala La Cuina, 
amb pintura, gravat i obres dels 
alumnes de l’Escola Municipal 
d’Art de la Seu, completen la 
programació cultural.


