
Lookmom, 
Cyan i Trio 
Nilo estrenen 
l’Insomni de 
la Seu d’Urgell
El proper dijous 1 de juliol 

arrenca a les piscines munici-

pals de la Seu d’Urgell (20.00 

hores) l’Insomni, el programa 

d’acivitats per a l’esiu per 
al jovent de la ciutat, amb el 
concert dels grups Cyan, amb 
versions de pop, R&B o funk; 
Lookmon, que ofereixen rock 
pirinenc i Trio Nilo, amb un re-

pertori de jazz i música tradi-
cional. A més, es farà una altra 
acivitat, l’Art & music en situ, 

una proposta que permet ex-

perimentar amb els colors de la 
música per elaborar un mural 
col·leciu de pintura.

Montanuy 

inicia una 

nova proposta 

artística, el 

‘Murmuro’

Montanuy ha posat en 
marxa el projecte Murmu-

ro, un programa d’acivitats 
culturals que té l’objeciu 
de dinamitzar la zona i que 
celebrarà la seva primera 
edició els dies 25, 26 i 27 

de juny. Els protagonistes 
d’enguany són els aris-

tes plàsics Jofre Oliveras i 
Mateu Targa, que pintaran 
dos grans murals a Ginast. 
A més, es faran més acivi-
tats dirigides al públic fami-
liar, un taller Ruta Interpre-

tada i un taller de graii a 
càrrec de Tope-Rodríguez i 
Binomic.cat.

Alpicat es converteix de nou 
en la capital lleidatana del circ
El ‘Circ Picat’ ofereix 17 representacions en una 
8a edició que gairebé ja ha esgotat les entrades
Lleida
REDACCIÓ

Alpicat acollirà de l’1 al 4 de ju-

liol la vuitena edició Fesival de 
Circ i Arts en viu - Circ Picat, que 
oferirà un total de 17 representa-

cions a càrrec de 13 companyies 
– entre elles, nou catalanes, tres 
de les quals són de Lleida– en els 
diferents espais habilitats per a 
les actuacions: la zona de la pis-

ta, el parc, l’Insitut i la Unió i que 
pràcicament ja ha esgotat les en-

trades. El programa del fesival, 
que té un pressupost de 35.000 
euros, s’iniciarà l’1 de juliol, amb 
l’actuació de la companyia La Bal-
dufa, que actuarà a l’espai de la 
pista, a parir de les 20.30 hores, 
amb l’espectacle Bye bye, confe-

i, i es tancarà el dia 4 de juliol 
(21.30), amb la companyia Tres-

perté, que portarà l’espectacle 

Oopart, també a l’escenari de la 
pista. La resta de les companyies 
són: Cactusoup, Les cícliques, Vai-
vén Circo, Tres som Dos, El Sidral, 
Farrés Brothers, Mago Lynch, Tro-

cos Lucos, Nueveuno, Rúbrica 
Teatre i Pakipaya.

El director arísic del fesival, 
Jordi Escuer, va remarcar la col·la-

boració que manindrà el fesival 
amb FiraTàrrega en diversos àm-

bits, ja sigui des del circuit Nòma-

da com de la possibilitat de tenir 
programadors, professionals i 
companyies de tot arreu. L’alcal-
de d’Alpicat, Joan Gilart va expli-
car que “és bo tornar a la norma-

litat, apropant-nos molt al que 
havia estat la normalitat”, i es va 
referir al fesival com la possibi-
litat de tornar a apropar públic i 
aristes després d’una època molt 
dura en la qual molts han hagut 

FOTO: Diputació Lleida / El ‘Circ Picat’ se celebra de l’1 al 4 de juliol

de reinventar-se. De la seva ban-

da, la regidora de Cultura de la 
localitat, Mireia Perna va dir que 
hi ha hagut una bona resposta 
de la gent i que cal seguir treba-

llant perquè Alpicat sigui, durant 
aquests quatre dies, l’epicentre 
del circ a la demarcació de Lleida 

per seguir creixent amb la suma 
d’esforços de tot arreu.

El Museu de Lleida ha incorpo-

rat dos manuscrits moriscos, 
procedents d’Aitona i cedits per 
la Biblioteca Pública de Lleida, a 
la seva exposició permanent: un 
breviari alcorànic escrit en àrab, 
i l’altre, un seguit de relats pieto-

sos, escrits en aljamia (textos de 
llengües romàniques, en aquest 
cas castellà en escriptura àrab).

Incorporació de 
dos manuscrits 
moriscos al 
Museu de Lleida

FOTO: Museu de Lleida / A Catalunya es conserven pocs exemplars

‘L’Art i Territori’ 

d’Agramunt posarà 

en valor l’objecte 

i el patrimoni

La setena edició del curs Art i 
Territori, que se celebrarà de 
l’1 al 3 de juliol a Agramunt, 
centrarà la temàica  de les se-

ves sessions, que indran do-

cents com Joanpere Massana, 
en l’objecte trobat i el seu po-

der d’evocació, provocació i re-

lexió, a la vegada que vol servir 
per posar en valor l’art, el patri-
moni i el territori.

Després de la suspensió de l’any 
passat, el Concurs Internacional 
de Piano Ricard Viñes torna en-

guany amb la seva 24a edició, 
que se celebrarà a Lleida del 30 
de juny al 3 de juliol. El format 
serà més reduït que en altres oca-

sions i ja la primera fase s’ha fet 
a través de vídeo, viatjant a Llei-
da els tretze semiinalistes: Elia 
Cecino (Itàlia), Juan Pedro García 

Oliva (Cadis), Stanislav Korcha-

gin (Rússia), Anna Leyerer  (Rús-

sia), Pedro López Salas (Albace-

te), Maria Narodytska (Ucraïna), 
Marin Nöbauer (Àustria), Youn-

gho Park (Corea del Sud), Danylo 
Saienko (Ucraïna), Sayako Shino-

naga (Japó), Alexander Sondere-

gger (Rússia), Ryutaro Suzuki (Ja-

pó) i George Todica (Romania). El 
concurs, dotat amb 12.000, 6.000 

Tretze aspirants opten al 24è 
Concurs Internacional de 
Piano Ricard Viñes de Lleida

i 3.000 euros pels tres primers 
premis, començarà el dia 30 i l’1 a 
l’Auditori en una semiinal en què 
es demana és una sonata com-

pleta de Beethoven, una peça del 
repertori Ricard Viñes i altres op-

cionals i el 3 de juliol serà la gran 
inal, en què els tres inalistes 
interpretaran un concert de pia-

no acompanyats per l’Orquestra 
Simfònica del Vallès. A més, el dia 
2 es faran dos concerts a càrrec 
dels paricipants, a l’IEI (18.30) 
i a la Seu Vella (20.00). L’acte de 
presentació d’ahir va incloure 
una actuació del jove pianista de 
16 anys Chrisian Salamó Labat, 
alumne del conservatori. FOTO: Aj. Lleida / Actuació del jove de 16 anys Chrisian Salamó Labat
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