
‘Allà on volia’ tanca 
la trilogia discogràfica 
dels Amics de les Arts
“Ens trobem en el moment creaiu 
més generós”, assegura la banda
Els Amics de les Arts publiquen divendres ‘Allà on volia’ 
(Pistatxo Records), el disc de tancament de la trilogia 
d’àlbums encetada el 2017 amb ‘Un estrany poder’.

Lleida
ACN

El grup explica que viuen un mo-

ment creaiu “generós”, amb di-
versos projectes paral·lels com 
l’estrena recent del musical Pares 

normals i que, literalment, no pa-

ren de produir. Per això no han 
esperat més a publicar Allà on vo-

lia, un disc curt amb vuit cançons 
sobre les pròpies expectaives. 
Les peces conviden a transitar la 

distància “entre allò que un és i el 
que voldria ser” havent entès que 
allà on volien arribar “no exis-

teix”, però ha servit per caminar.
Amb 17 anys de trajectòria i sis 

discos de carrera, Els Amics de les 
Arts tornen amb un àlbum mar-
ca de la casa, on parlen dels seus 
problemes, del dia a dia i també 
de com es confronten les aspira-

cions personals amb la crua rea-

litat. Joan Enric Barceló diu que 

el disc tanca una trilogia sonora 
però “enceta un altre” cicle, pos-

tpandèmic i marcat per una nova 
ruina de treball composiiu més 
constant i menys estacional. 

Segons diuen, Allà on volia 

parla de la distància que hi ha en-

tre el que som i el desig del que 
volem ser o el que volem que cre-

guin que som. Joan Enric Barce-

ló sosté que “quan t’adones que 
allò que perseguies no existeix, 
que t’ha servit per caminar però 
no hi arribaràs mai, mires al teu 
voltant i t’adones que el que tens 
és prou bo”. 

El Teatre Municipal de l’Escor-
xador acollirà demà divendres 
(20.00 hores), en el marc de la 
programació de LaTemporada 
Lleida, l’espectacle teatral Nua. 

Radiograia d’un trastorn, una 
producció de la Sala Flyhard que, 
és un relat en primera persona i 
sense iltres del trastorn de l’ali-
mentació, amb l’actriu Ann Pere-

lló com a protagonista i coautora 
juntament amb Andrea Ros i sota 
la direcció de Marta Aran. La pro-

posta explica com la protagonis-

ta “torna a casa després d’anys 
d’haver viscut fora i es troba amb 
els fantasmes dels quals va fu-

gir. O podríem dir-ne “monstre”, 
quan es tracta d’un trastorn d’ali-
mentació”.

L’actriu Ann Perelló aborda 
els trastorns alimentaris en 
l’espectacle teatral ‘Nua’

Exposició a la sala 
Marsà de Tàrrega 
amb il·lustracions 
d’Àngel Pascual

Núria Orriols porta 
a la Irreductible 
el seu llibre sobre 
Convergència

La Biblioteca 
Pública de Lleida 
reforma la sala de 
consulta i estudi

El pintor Yago 
Hortal, convidat en 
la nova sessió del 
‘Trobades amb...’

La sala Marsà de Tàrrega inau-

gura avui (19.00 hores) l’expo-

sició Ombres persistents, de 
l’arista de Vilanova de Bellpuig 
Àngel Pascual Sauch. La mos-

tra, formada per un conjunt 
d’Il·lustracions també serà un 
taller d’arista en què l’autor 
realitzarà dibuixos espontanis 
dels visitants els divendres i 
diumenges al maí.

La llibreria La Irreducible aco-

llirà aquesta tarda (19.00 ho-

res) la presentació del llibre 
Convergència. Metamorfosi o 
exinció, amb la presència de la 
seva autora, Núria Orriols Guiu, 
qui conversarà amb la periodis-

ta Magda Gregori. En el llibre, 
Orriols aborda la transformació 
de l’espai convergent durant els 
darrers anys, des del Pujolisme 
ins a l’actual etapa amb Laura 
Borràs al capdavant, exposant 
amb detalls les llums i les om-

bres del parit. 

La Biblioteca Pública de Lleida 
va començar fa uns dies uns 
treballs de reforma a la sala de 
consulta i estudi, situada a la 
segona planta de l’ediici. Per 
aquest moiu, la sala estarà 
tancada al públic mentre durin 
les tasques i la previsió és que 
esiguin enllesits en un perío-

de tres mesos.

El CaixaForum Lleida acollirà 
el proper dijous dia 16 (19.00 
hores) una nova sessió del ci-
cle Trobades amb..., en què el 
pintor Yago Hortal converit 
en un dels aristes més desta-

cats de la seva generació, amb 
major projecció internacional, 
explicarà en una xerrada el 
seu paricular procés creaiu, 
de cromaismes intensos, traç 
elèctric i aspecte vital.
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La 34a Fira 
de Titelles de 
Lleida oferirà 
29 espectacles 
i quatre ‘curts’
La 34a edició de la Fira de Tite-

lles de Lleida, que se celebrarà 
el 5, 6 i 7 de maig, comptarà 
amb la presència de 29 com-

panyies que presentaran un 
total de 29 espectacles i 4 curt-
metratges. La Fira, que man-

té el caràcter internacional de 
l’esdeveniment, ha rebut en-

guany un total de 363 propos-

tes, de les quals 100 són catala-

nes, 139 de la resta de l’Estat i 
124 internacionals, un número 
que des de l’organització qua-

liiquen de “molt elevat” i que 
posa en evidència, diuen, el 
“bon estat de salut” de la Fira 
de Titelles.

La Passió 
de Cervera 
destaca el 
paper de la 
dona en l’obra

La Passió de Cervera, que 
se celebrarà els dies 26 
de març i 1, 7, 16, 22 i 29 
d’abril, ja ha començat els 
seus assajos  tècnics i amb 
tot l’elenc per a les repre-

sentacions d’enguany. L’or-
ganització destacava que 
les dones tenen un paper 
fonamental en àrees com 
la direcció arísica, la co-

municació o en els diversos 
departaments tècnics i es-

cenogràics, a més d’un no-

drit grup en l’elenc arísic. 
Les entrades poden adqui-
rir a www.lapassiodecerve-

ra.com.es.
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