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Divendres, 22 de maig del 2020Cultura

Estopa actuarà 
Lleida el 7 de 
maig del 2021

MÚSICA

❘ LLEIDA ❘ Estopa va anunciar 
ahir que ajornarà a l’any 
2021 tota la gira de concerts 
del nou disc, Fuego, cosa que 
inclou la seua cita a Lleida, 
la nova data de la qual serà 
el divendres 7 de maig als 
Camps Elisis. La promoto-
ra La Traca va informar que 
les entrades adquirides per 
al concert que els germans 
Muñoz haurien d’haver ofert 
el passat 8 de maig seran và-
lides per al xou de l’any que 
ve. En cas de sol·licitar la de-
volució de l’import, es podrà 
realitzar a través del mateix 
punt de venda oficial en el 
qual es van comprar a partir 
de dilluns vinent i fins al 9 
de juny.

Rosalía, amb           
un nou tema per 
al 26 de juny

MÚSICA

❘ MADRID ❘ Després de publicar 
al març la cançó Dolerme, 
Rosalía va anunciar ahir a 
través de les xarxes socials 
que té un nou tema entre 
mans. Es tracta de KLK, una 
col·laboració amb l’artista ve-
neçolana ARCA que veurà la 
llum el 26 de juny. Establerta 
a Espanya, Alejandra Gher-
si, més coneguda pel nom 
d’ARCA, no només publica 
els seus discos sinó que ha 
produït també per a altres 
figures com Björk o Kanye 
West. Rosalía no va informar 
de si aquesta col·laboració o 
la que treurà pròximament 
amb Billie Eilish formaran 
part del seu nou disc o no.

El cicle ‘Espurnes 
barroques’, a les 
xarxes socials

MÚSICA

❘ RINER ❘ La tercera edició del 
festival Espurnes barroques, 
de concerts en edificis mo-
numentals d’època barroca 
de la Segarra, el Solsonès, el 
Bages i l’Anoia, se celebra des 
de la setmana passada a tra-
vés de les xarxes socials del 
certamen. Aquest diumenge 
està prevista l’actuació de la 
violinista Adriana Alcaide 
des de l’església de Pujalt 
(Anoia). El 31 de maig, l’or-
ganista i cantant Marc Díaz 
actuarà a l’església del Mi-
racle de Riner (Solsonès). El 
festival acabarà el primer cap 
de setmana de juny a l’es-
glésia de Vergós Guerrejat 
(Segarra).

La gespa del camp de futbol del parc del Riu de Corbins es va convertir ahir en una platea teatral amb distància entre els espectadors.

MAITE MONNÉ

J.B./ACN

❘ CORBINS ❘ Els titelles van substi-
tuir ahir la pilota al camp de fut-
bol del parc del Riu de Corbins. 
Va ser l’escenari improvisat per 
a la primera representació tea-
tral en viu amb públic a Catalu-
nya des que fa més de dos mesos 
l’estat d’alarma per la crisi sani-
tària del coronavirus va obligar 
a posar el cartell de tancat en 
totes les activitats culturals. Fes-
tuc Teatre, una companyia de 
teatre familiar fundada el 2003 
i actualment establerta a Cor-
bins, va gaudir de nou del con-
tacte directe amb el públic amb 
la posada en escena de l’obra de 

‘Ple’ a Corbins en la primera 
obra teatral en viu amb públic
Al camp de futbol amb 112 espectadors, aperitiu de la festa major virtual

ARTS ESCÈNIQUES REPRESENTACIÓ

MAITE MONNÉ MAITE MONNÉ

marionetes La mongetera màgi-
ca. La iniciativa de reprendre el 
teatre en viu en plena fase 1 de 
la desescalada del confinament 
a Lleida va sorgir de la mà de la 
mateixa companyia i de l’ajun-
tament d’aquesta localitat del 
Segrià, i que alhora va servir 
d’aperitiu per a la festa major 
de Santa Quitèria amb diverses 
activitats previstes fins diumen-
ge, encara que, això sí, totes a 
través de les xarxes socials. De 
fet, Festuc Teatre tenia previst 
també protagonitzar ahir a la 
nit el pregó de les festes. 

L’espectacle teatral es va por-
tar a terme al camp de futbol, 

on els organitzadors van consi-
derar que es garantiria millor la 
seguretat. L’escenari es va situar 
en el centre per poder controlar 
els accessos i evitar aglomeraci-
ons entre els 28 grups familiars 
de quatre persones, distribuïts 
entre ells amb distàncies de dos 
metres fins a l’aforament màxim 

de 112 espectadors, tots empa-
dronats al municipi. En la fase 
1, estan permesos espectacles 
amb 200 persones a l’aire lliure.

El codirector de Festuc Tea-
tre, Pere Pàmpols, va assegurar 
que “el públic necessita tornar a 
veure propostes artístiques en 
directe, ja que la cultura també 
cura”, i va animar les adminis-
tracions a retornar a l’activitat. 
L’alcalde, Jordi Verdú, va co-
mentar que era “una oportu-
nitat per treure a la gent la por 
de sortir de casa per disfrutar 
d’activitats amb seguretat”. La 
funció podrà veure’s avui online 
(18.00).

Un centenar de veïns van gaudir de la representació teatral. Festuc va presentar l’obra de titelles ‘La mongetera màgica’.

FESTUC TEATRE

El públic familiar va gaudir 
dels titelles de Festuc Teatre 
amb el muntatge ‘La 
mongetera màgica’
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