
Un centenar de lleidatans, 
al càsting de l’òpera 
‘Goyescas’ de Granados
L’espectacle, la composició més coneguda del 
músic lleidatà, tindrà lloc el 7 de maig a la Llotja 
Lleida
REDACCIÓ

Un centenar de persones, or-
ganitzades en quatre grups, es 
┗;ﾐ ヮヴWゲWﾐデ;ヴ ;ﾉ I<ゲピﾐｪ ケ┌W ┗; 
tenir lloc ahir a la tarda al teatre 
de l’Escorxador, per formar part 
SWﾉゲ ンヰ gｪ┌ヴ;ﾐデゲ SW ﾉげOヮWヴ; Gﾗ-
yescas.

Eﾉ I<ゲピﾐｪ ｴ; Wゲデ;デ Sｷヴｷｪｷデ ヮWﾉゲ 
directors d’escena Llorenç Cor-
bella i Montse Colomé.

L’ÒPERA ‘GOYESCAS’

EﾐヴｷI Gヴ;ﾐ;Sﾗゲ ┗; ﾏﾗヴｷヴ ;ヴ; 
fa cent anys en el viatge de tor-

nada procedent de Nova York 
després d’estrenar Goyescas a 
ﾉ; MWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ OヮWヴ; Sげ;ケ┌Wﾉﾉ; 
ciutat. Va morir en el naufragi de 
tornada.

Goyescas és l’òpera més co-
neguda del seu repertori i s’es-
trenarà el 7 de maig al Teatre de 
La Llotja. Sota la direcció de Júlia 
SWゲY ;ﾉ I;ヮS;┗;ﾐデ SW ﾉげOJCが Wﾉゲ 
intèrprets principals seran Car-
me Solís, Marta Infante, Albert 
Montserrat i Àngel Òdena. Tot el 
moviment escènic estarà realit-
zat per col·laboradors lleidatans 
i ballarins contemporanis.

FOTO: Núria García / P;ヴピIｷヮ;ﾐデゲ SWﾉ I<ゲピﾐｪ S;ﾏ┌ﾐデ SW ﾉげWゲIWﾐ;ヴｷ
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Convocat el 
X Concurs 
d’Humor 
Gràic 
Caragoler
La Federació de Colles de 
l’Aplec del Caragol de Lleida 
convoca el X Concurs Interna-
Iｷﾗﾐ;ﾉ SげH┌ﾏﾗヴ Gヴ<gI C;ヴ;ｪﾗ-
ler. Les vinyetes originals po-
SWﾐ ヮヴWゲWﾐデ;ヴどゲW gﾐゲ ;ﾉ ヮヴﾘ┝ｷﾏ 
7 d’abril i l’obra guanyadora 
s’endurà un premi de 1,010 eu-
ros més el viatge a Lleida, amb 
dues nits d’allotjament, per re-
collir el premi que es lliurarà el 
primer dia de l’Aplec, el 26 de 
maig. Al concurs pot concórrer 
ケ┌;ﾉゲW┗ﾗﾉ ;ヴピゲデ; ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ 
o amateur que pot presentar 
gﾐゲ ; ┌ﾐ ﾏ<┝ｷﾏ SW ン デヴWH;ﾉﾉゲく 
El tema del concurs és el cara-
gol i les vinyetes es poden fer 
en qualsevol tècnica pictòrica. 
Les obres poden ser sense pa-
raules o en català, en castellà o 
en anglès i s’han de presentar 
a l’enllaç www.viajerosonline.

org/humor2017. El jurat, for-
mat per la Fecoll, Iltrida Viatges 
i Humoràlia es farà pública la 2a 
quinzena d’abril del 2017.

ﾉげ;ヴピゲデ; ﾉﾉWｷS;デ< XWﾏ; SﾗﾉY Sﾗﾉ= 
IﾗﾐWｪ┌デ ;ﾏH Wﾉ ﾐﾗﾏ ;ヴプゲピI SW 
M;ｪｷI XWﾏ;が ｷ Wﾉ ┗WデWヴ< ｷ ﾏｹピI 
humorista de la TV, Barragán, 
van interrompre aquest cap de 
setmana –a la Casa de Cultura 
SW MﾗﾐビWヴヴｷ ｷ Iﾗﾏ ; IﾉﾗWﾐS; 
dels actes programats dins de la 
seva festa major d’hivern– l’es-
pectacle que estan presentant 
de manera conjunta, amb gran 
X┝ｷデ ヮWヴ デﾗデ; ﾉ; ｪWﾗｪヴ;g; SW ﾉげWゲ-
デ;デ Wゲヮ;ﾐ┞ﾗﾉが ピデ┌ﾉ;デ Juntos pero 

no revueltos, per a reivindicar 
la Seu Vella com a patrimoni de 
ﾉ; ｴ┌ﾏ;ﾐｷデ;デが ;デWﾐWﾐデ ﾉ; ヮWピIｷﾙ 
que centenars de lleidatans els 
havien fet.

A ヮWピIｷﾙ SW XWﾏ;が B;ヴヴ;ｪ=ﾐ 
també s’ha mostrat molt inte-
ressat en què s’inclogui dins de 
ﾉ; ヴWヮヴWゲWﾐデ;Iｷﾙ ┌ﾐ ヮWピデ ;ヮ;ヴデ;デ 
perquè de forma seriosa i res-
pectuosa, el públic se solidaritzi 
;ﾏH ;ケ┌Wゲデ; ヮWピIｷﾙ ヮWヴ ; ﾉ; SW┌ 
Vella.

El Màgic Xema i Barragán 
donen suport a la 
candidatura de la Seu Vella

FOTO: X. S. S. / Eﾉゲ Sﾗゲ ;ヴピゲデWゲ ;ﾏH ;ﾏH SｷH┌ｷ┝ﾗゲ SW ﾉ; SW┌ VWﾉﾉ;

Eﾉゲ TｷピヴｷデWヴﾗゲ SW BｷﾐYa;ヴ ｴ;ﾐ Wゲデ;デ 
nominats per als Premis Max, de 
les Arts escèniques, dins el capí-
デﾗﾉ SW ﾏｷﾉﾉﾗヴ WゲヮWIデ;IﾉW Iﾐa;ﾐピﾉ ｷ 
F;ﾏｷﾉｷ;ヴ ヮWﾉ ゲW┌ ┎ﾉピﾏ WゲヮWIデ;IﾉW 
Antón Retaco que ja va ser premi-
at en la seva estrena a la Fira de 
Titelles de Lleida, com millor dra-
matúrgia. A més, aquest cap de 
setmana han col·locat el cartell 
de no hi ha bitllets amb aquesta 
obra a Madrid, amb les quatre re-

ヮヴWゲWﾐデ;Iｷﾗﾐゲ ;ﾉ CWﾐデヴW Dヴ;ﾏ<ピI 
Nacional. “Estem emocionats i 
contents” va indicar ahir Paco Pa-
ricio. De fet, per a la companyia 
aragonesa és la Segona Nomi-
nació ja que van aconseguir una 
primera nominació amb l’Home 
Cｷｪﾗﾐ┞;が ﾗﾐ ┗;ﾐ ケ┌WS;ヴ gﾐ;ﾉｷゲデWゲ 
entre els tres millors espectacles. 
El cap de setmana seran a Tolosa, 
ｷ ヮ;ヴピIｷヮ;ヴ< デ;ﾏHY Wﾐ Wﾉ IWヴデ;-
ﾏWﾐ FWデWﾐが ; Gｷﾃﾙﾐく

Los Titiriteros de Binéfar, 
nominats als Premis Max, 
per l’obra ‘Antón Retaco’

FOTO: L. T. B. / Iﾏ;デｪW SW ﾉげWゲヮWIデ;IﾉW ヮヴWﾏｷ;デ けAﾐデﾙﾐ RWデ;Iﾗげ

Homenatge a Los 
Burros i El Último 
de la Fila al Just 
Bar, en directe

Eﾐ Wﾉ J┌ゲデ B;ヴが ;ﾉ I;ヴヴWヴ P;Wヴ C;-
ゲ;ﾐﾗ┗;ゲが ヴが H;ｷ┝ﾗゲが ピﾐSヴ< ﾉﾉﾗI 
Sｷ┗WﾐSヴWゲ ┌ﾐ デヴｷH┌デ ; ﾉ; ﾏｹピI; 
H;ﾐS; Lﾗゲ B┌ヴヴﾗゲ ｷ ヮﾗゲデWヴｷﾗヴ-
ﾏWﾐデが Wﾉ Úﾉピﾏﾗ SW ﾉ; Fｷﾉ;が ; 
càrrec dels músics Javier Sar-
visé i Jordi Cucó. Interpretaran 
temes que van fer famosos els 
grups, integrats per Manolo 
G;ヴIｹ; ｷ Q┌ｷﾏｷ PﾗヴデWデく SWヴ< ; ﾉWゲ 
22.00 hores, en rigorós directe 
i amb entrada lliure.

El Cafè Curt inicia 
la sessió ‘Records’ 
amb la projecció de 
cinc pel·lícules

Al Cafè del Teatre, dins de cicle 
Cafè Curt, avui té lloc la sessió 
Records, formada pels curts-
metratges De Vuelta, de Carlos 
Dorado, Materialが SW G=ﾉSWヴ 
Arriaga, Comida a la Sombra, 

Mariposas, de Ángel Villaverde 
i El Suelo Espacial, de Ignacio 
Malagón. Les projeccions seran 
a les 21.30 hores i l’entrada és 
lliure i gratuïta.


