
La Temporada de Teatre de Tàrre-

ga, un dels cicles teatrals més 

veterans de les terres de Lleida, 

havent sumat ja 23 edicions sota 

l’organització de la Regidoria de 

cultura de la capital de l’Urgell, 

presentarà al públic aquest dis-

sabte 16 de desembre (21.00 ho-

res) al Teatre Ateneu un dels seus 

plats forts, la reconeguda comè-

dia Art.

L’obra, creada per la drama-

turga francesa Yasmina Reza i 

estrenada el 1994 s’ha represen-

tat amb gran èxit arreu del món i 

s’ha traduït a més de 35 llengües, 

i és una comèdia intel·ligent i 

WﾐXヴｪｷI; ゲﾗHヴW ﾉ; IヴW;Iｷﾙ ;ヴプゲピI; 
i alhora sobre el valor de l’amis-

tat. En ella, un quadre en blanc i 

el preu de la seva adquisició po-

sarà a prova l’amistat de tres ho-

mes, la qual semblava impossible 

de trencar. Art se’ns presenta en 

un primer terme com una anàlisi 

ゲﾗHヴW ﾉ; ゲ┌HﾃWIピ┗ｷデ;デ SW ﾉげ;ヴデ ゲﾗデ; 
la pregunta: Pagaries 200.000 eu-

ros per un quadre blanc? Amb un 

El Teatre Ateneu de 
Tàrrega presenta la 
cèlebre comèdia ‘Art’

decorat molt minimalista, el di-

rector del muntatge, Miquel Go-

rriz aconsegueix endinsar-nos en 

els pensaments dels personatges 

i el valor de l’amistat. En aquesta 

nova versió, adaptada pel drama-

turg Jordi Galceran i produïda per 

Focus, s’apleguen dalt de l’esce-

nari tres grans noms de l’escena 

catalana: Pere Arquillué, Francesc 

Orella i Lluís Villanueva.

CONFERÈNCIA

Avui (20.00 hores) se celebrarà 

┌ﾐ; ;Iピ┗ｷデ;デ ヮ;ヴ;ﾉびﾉWﾉ; ; ﾉ; ヴWヮヴW-

sentació de l’obra Art; el Museu 

Comarcal de l’Urgell acollirà la 

conferència-debat Art contempo-

rani: On són els límits si n’hi ha?, 

ケ┌W ピﾐSヴ< ﾉ; ヮ;ヴピIｷヮ;Iｷﾙ SげOヴｷﾗﾉ 
Saula, David Ymbernon, Maria Al-

ba Torres i Josep Minguell.
FOTO: Aj. Tàrrega / Els tres actors de l’obra de teatre

‘Veritat tossuda’, un disc 
d’inspiració escocesa
El músic Pele McLeod publica el   
seu primer treball amb 9 cançons

Lleida
A. MEGIAS

PWﾉW MILWﾗSが ﾐﾗﾏ ;ヴプゲピI SWﾉ 
músic Pele Bernial, es troba en 

plena gira de concerts del seu pri-

mer disc amb aquest projecte Ve-

ritats Tossudes (Picap, 2017), que 

es va publicar al gener d’aquest 

any, amb la producció del mateix 

músic, gravat als estudis Dalton 

de Parets i mesclat per Marc Pa-

rrot a Grabaciones Silvestres.

El músic de Mollet del Vallès, 

ケ┌W ┗; IﾗﾏWﾐN;ヴ SW HWﾐ ヮWピデ ; 
estudiar música al Liceu i que va 

ser professor de guitarra, a més 

de formar part de diverses forma-

Iｷﾗﾐゲ ﾏ┌ゲｷI;ﾉゲが Wゲ ﾏﾗゲデヴ; ゲ;ピゲaWデ 
SW ﾉ; ヴWH┌S; SWﾉ SｷゲIく さV; ゲﾗヴピヴ ;ﾉ 
ｪWﾐWヴ ｷ WゲピI ﾏﾗﾉデ IﾗﾐデWﾐデ SW Iﾗﾏ 
┗;が WゲピI aWﾐデ ヮヴﾗﾏﾗIｷﾙ ｷ ﾉ; ヴWH┌-

da és molt bona, quan la gent el 

descobreix diu que li agrada força 

ｷ Iﾗﾏ ケ┌W ﾐﾗ ゲﾙI ｪ;ｷヴW ﾏWSｷ<ピI 

està bé que el vagin coneixent”, 

comenta.

Pele McLeod explica que la 

idea de fer el disc “va aparèixer 

després de la meva estada vivint 

i treballant a Escòcia, llavors ja ho 

tenia clar que volia fer un” i el de-

gﾐWｷ┝ Iﾗﾏ さﾏﾗﾉデ ┗;ヴｷ;デが ﾏげ;ｪヴ;S; 
el pop, el folk, la música dels anys 

20, música contemporània”.

El músic, que actuarà els pro-

pers dies a Reus, Manresa o Giro-

na està desitjant presentar el seu 

nou treball a terres lleidatanes. A 

més, ja està treballant en un nou 

àlbum que “calculo que podrà es-

tar acabat en un any”.
FOTO: P.M / Lげ;ヴピゲデ; SW MﾗﾉﾉWデ ﾃ; Wゲデ< デヴWH;ﾉﾉ;ﾐデ Wﾐ Wﾉ ゲW┌ ゲWｪﾗﾐ SｷゲI

El pop d’aire 
britànic es 

fusiona amb el 
folk o el funk
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LげIﾐゲピデ┌デ SげEゲデ┌Sｷゲ IﾉWヴSWﾐIゲ ┗; 
acolir ahir la presentació del lli-

bre Record de Déu. Pelegrinatge 

; ﾉ; ヴWIWヴI; SW ﾉげｷﾐgﾐｷデが ┌ﾐ ﾉﾉｷHヴW 
que és el testament i llegat de vi-

da de l’autor Ramon Prats Pons, 

prevere de la Diòcesi de Lleida. 

La presentació va comptar amb 

ﾉ; ヮ;ヴピIｷヮ;Iｷﾙが ; ﾏYゲ SW ﾉげ;┌デﾗヴが 
de l’editor Lulís Pagès i de la pe-

diatra, doctora en medicina i psi-

còloga Montse Esquerda.

Es tracta del llibre més per-

sonal de Prat, que compta amb 

┌ﾐ Wゲピﾉ SWﾉｷI;デ Wﾐ Wﾉ ケ┌W ゲげｴｷHヴｷ-
da a la pa a la perfecció la part 

més personal amb la part més 

ヴW｡W┝ｷ┗; ﾗ ;ﾐ;ﾉｹピI; SWﾉ デW┝デく さHW 
optat per no limitar-me a fer una 

ヴW｡W┝ｷﾙ ;I;SXﾏｷI;が ゲｷﾐﾙ ケ┌W ｴW 
donat permís al meu subcons-

cient i al meu inconscient per ex-

pressar-me amb totalitat i sense 

autocensura”, explica Ramon.

Pagès Editors presenta el 
llibre ‘Record de Déu’, 
del lleidatà Ramon Prat


