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Un visitant ahir a la inauguració de l’exposició sobre Cervantes a la Biblioteca de Lleida.

ITMAR FABREGAT

M. GARRALÓN
❘ LLEIDA ❘ Crear un maridatge en-
tre dos productes de proximitat: 
el vi i la literatura. Aquesta és 
la màxima del projecte Biblio-
teques amb DO, una proposta 
cultural i gastronòmica impul-
sada des del 2013 pel departa-
ment de Cultura de la Genera-
litat que pretén subratllar una 
particularitat que, tant vins com 
lletres, comparteixen amb els 
seus territoris: arrelament. Per 
això, la Denominació d’Origen 
Costers del Segre serà la prota-
gonista de la sisena edició del 
programa a les nou biblioteques 
participants de les comarques 
de Lleida. Amb l’última ad-
hesió per part de la Biblioteca 
Salvador Espriu de Linyola, ja 
són més de nou les biblioteques 
lleidatanes que oferiran més de 
mig centenar d’activitats per a 
tots els públics i combinaran la 
cultura del vi amb tota mena 
d’arts: literatura, poesia, foto-
grafia i imatge, pintura i fins i 
tot astronomia. Nati Moncasí, 
responsable de la Central de Bi-
blioteques de Lleida i Josep Vi-
ves, del Servei de Biblioteques 
de la Generalitat, van explicar 
ahir durant la presentació de 
Lletres i Vins 2018 que el pro-
jecte va guanyant cada any nous 
participants i usuaris: a nivell 
català, Biblioteques amb DO ja 
compta amb seixanta-sis centres 
adscrits, dada que significa un 
increment del 24 per cent res-
pecte a l’edició de l’any anterior. 
Per això, tant entre els usuaris 

Maridatge entre vins i lletres
Nou biblioteques lleidatanes participen en el projecte ‘Biblioteques amb DO’ 
|| Costers del Segre compartirà protagonisme amb els llibres al febrer

PROPOSTES ACTIVITATS

n La Biblioteca Pública de 
Lleida va inaugurar ahir l’ex-
posició 16 personatges que 
meravellen i Miguel de Cer-
vantes, una mostra d’Acción 
Cultural Española que traça 
la vida literària de Cervantes 
a través d’un recorregut di-
vertit i dinàmic per les seues 
obres i que estarà oberta al 

públic fins al 31 de març amb 
accés gratuït.

Durant la inauguració, 
personal de Cultura de la 
Generalitat a Lleida va mos-
trar el seu rebuig de l’acti-
tud d’“un Estat maltracta-
dor, que aplica el 155” i que 
“menyscaba la nostra cultu-
ra”, mostrant llaços grocs.

Cervantes, a la Bibliotecacom entre els responsables de 
biblioteques, les paraules que 
més se senten després dels di-
versos actes programats són 
“sorpresa” i “descobriment”.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

El teatre lleidatà 
‘viatja’ al Festival 
de Friburg

ARTS ESCÈNIQUES

❘ BRISGÒVIA ❘ La trentena edi-
ció de la fira internacional 
d’arts escèniques i música 
de Friburg de Brisgòvia, a 
Alemanya, comptarà a par-
tir de demà amb la partici-
pació de tretze companyies 
catalanes, entre les quals es 
troben El Centre de Titelles 
de Lleida i Tombs Creatius. 
Aquest esdeveniment vol 
donar a conèixer propostes 
escèniques internacionals a 
programadors i responsables 
de festivals d’art al carrer, 
teatre, dansa i espectacles 
infantils, entre d’altres. Les 
companyies s’ubicaran en un 
expositor de la Conselleria 
de Cultura, promovent les 
Catalan Arts.

El 80 per cent  
de la lectura a 
Espanya és pirata

LITERATURA

❘ MADRID ❘ El 65,8% dels es-
panyols majors de 14 anys 
llegeixen llibres ja sigui per 
lleure, feina o estudis. La 
majoria continua sent fidel 
al paper, encara que segons 
l’últim informe de la Fede-
ració de Gremis d’Editors 
d’Espanya (FGEE) només el 
20% paga per adquirir-los. 
Així, l’estudi confirma que 
els espanyols llegeixen més 
que fa cinc anys, tot i que en 
la majoria de casos són llibres 
pirates que es descarreguen 
a la xarxa de forma gratuïta. 
Així mateix, els motius més 
comuns per no exercitar la 
lectura són la falta de temps 
i el nul interès pels llibres.

Música per  
a les víctimes  
de terrorisme

GRAMMY

❘ NOVA YORK ❘ La gala d’entrega 
dels Premis Grammy retrà 
homenatge diumenge de la 
setmana que ve, 28 de ge-
ner, a les víctimes de terro-
risme assassinades en con-
certs i festivals durant l’any 
passat. Segons informa el 
canal Dkiss, que transme-
trà en directe el certamen 
presentat per l’humorista 
anglès James Corden, Brot-
hers Osborne, Eric Church i 
Maren Morris, es reuniran a 
l’escenari del Madison Squa-
re Garden de Nova York per 
protagonitzar el que serà el 
segment més emotiu en la nit 
de les estrelles de la música 
internacional.

‘LaTemporada’ d’arts 
escèniques desperta 
l’interès dels lleidatans
Centenars de persones van a la presentació

PROPOSTES ESPECTACLES

L’Escorxador es va omplir de públic a l’acte de presentació.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ El teatre de l’Escorxador 
es va omplir ahir durant la pri-
mera presentació al públic de 
la nova temporada d’arts escè-
niques de Lleida que, com ja va 
avançar SEGRE, engloba més de 
seixanta obres de teatre i con-
certs a la Llotja, l’Escorxador, 
l’Espai 3 (Teatre Julieta Agustí) 
i el Cafè del Teatre. A l’acte, que 
va ser dirigit pel coordinador 
de l’àrea teatral, Llorenç Cor-
bella, i va comptar amb la par-
ticipació dels actors Enric Blasi 
(La Baldufa) i Ramon Molins 
(Zum-Zum Teatre), van assistir 
centenars de persones que van 
ser nomenades ambaixadores 
de LaTemporada i obsequia-
des amb una entrada doble per 

AMADO FORROLLA

a un dels espectacles de la nova 
temporada.

Així mateix, més de 1.000 
alumnes de vint-i-tres escoles 
de Lleida van assistir entre di-
jous i ahir a la representació de 
Mon pare és un ogre, un espec-
tacle sobre el bé i el mal de la 
companyia lleidatana La Bal-
dufa, destinat als estudiants de 
cinquè i sisè de Primària.  L’es-
pectacle, que formava part del 

programa educatiu municipal 
Educació a l’Abast, torna avui 
(19.00 hores) i demà (21.00 ho-
res) als escenaris de l’Escorxa-
dor per arribar al públic general. 
El preu de l’entrada és de deu 
euros, sis la reduïda. Entre els 
pròxims espectacles de la nova 
programació destaca Mireta 
Tancada, de Cametes Teatre, 
i La Gallina dels Ous d’Or, de 
Zum-Zum Teatre.

LES CLAUS

Entrades gratis
z Els assistents van ser obse-
quiats amb una entrada doble 
per a un espectacle del nou 
cicle.

Teatre educatiu
z La companyia lleidatana La 
Baldufa va fer les delícies de 
més de 1.000 escolars de cin-
què i sisè de Primària amb Mon 
pare és un ogre.

Programació
z LaTemporada inclou 63 espec-
tacles, com Mireta Tancada i La 
Gallina dels Ous d’Or.


