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Dilluns, 3 d’agost del 2015

Lídia Pujol, acompanyada pel Cor de Vallferosa en un espectacle amb unmarc de luxe.

L.P.

L.P.
❘ TORÀ ❘ Més de mig miler de per-
sones van gaudir dissabte a la
nit de la gira artística de Lídia
Pujol en un espai gens habi-
tual, la torre de defensa deVall-
ferosa (Torà), que amb 33 me-
tres d’alçària és la més alta de
Catalunya i una de les més im-
portants d’Europa. La cantant
va oferir l’espectacle Iter Lu-
minis 2015. Treballs i plaers
d’amor, una cerimònia musi-
cal i poètica que pretén com-

partir amb el públic una matei-
xa orientació en el nucli de
l’experiència deTeresa de Je-
sús, en diàleg amb la mística
de Ramon Llull. Pujol va comp-
tar com a novetat amb l’acom-
panyament de diverses corals
del territori i l’Esbart Manre-
sà, que es van unir sota el nom
d’El Cor deVallferosa. El con-
cert va reunir obres de diferents
èpoques i estils i va posar a
l’abast del públic el procés
d’humanització de l’ésser hu-

mà. Formava part del reperto-
ri He mirat aquesta terra de
Salvador Espriu i Raimon;
Cant de la Sibil·la, Cuncti si-
mus i Ad mortem festinamus,
del LlibreVermell de Montser-
rat; i País Petit, de Lluís Llach.
Per accedir a la torre es va ha-
bilitar servei d’autobús, fet que
va retardar l’inici del concert
en més d’una hora.Així mateix,
els assistents van poder degus-
tar productes de proximitat de
la zona.

Migmiler de persones es gaudeixen
amb Lídia Pujol a Vallferosa

MÚSICACONCERT

El Sons delMón tanca la seuamillor
edició ambmés de 6.600 espectadors

FESTIVALBALANÇ

❘ CASTELLÓD’EMPÚRIES ❘ ElVIII Festi-
val Sons del Món que se celebra
a Roses i Castelló d’Empúries
va tancar dissabte la seua “mi-
llor edició” amb un total de
6.634 espectadors, un 10%més
de públic que l’any passat mal-
grat haver programat un concert

menys, segons va explicar a Eu-
ropa Press el director del certa-
men, Xavi Pascual. El festival ha
esgotat entrades en set dels 10
concerts programats, els d’An-
drea Motis & Joan Chamorro,
Chucho Valdés, Roger Mas,
Gemma Humet i LaiaVehí.

LesNits a la Fresca d’Alcarràs omplen
de gospel l’església ambThe Sey Sisters

MÚSICACONCERT

❘ ALCARRÀS ❘ L’església de la Mare
de Déu de l’Assumpció d’Alcar-
ràs va ser l’escenari dissabte del
concert deThe Sey Sisters, un
grup de música gospel i potents
veus de soul i ritmes africans,
actuació amb ple de públic, se-
gons va informar ahir l’ajunta-

ment de la localitat.The Sey Sis-
ters és un trio de germanes que
va oferir un sentit viatge musi-
cal amb peces impregnades de
profunda emoció sorgida de la
lluita contra la injustícia. L’ac-
te s’emmarca en les Nits a la
Fresca.

Unmoment de l’actuació de dissabte a Alcarràs.
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CULTURACartellera

TEATRE DE LA LLOTJA

ESPECTACLES

MUSEUS

MUSEU DE L’AIGUA
Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel.: 973 211 992. www.museudelaigua-
delleida.cat //museuaigua@paeria.cat

CONSULTEU HORARIS
Obert per vacances!
Els espais del Museu de l’Aigua no
tanquen a l’estiu.

Dipòsit del Pla de l’Aigua.

TEATREMUNICIPAL
Balaguer.www.teatre.balaguer.cat

AUDITORI ENRIC GRANADOS
Lleida. Pl. Mn. Cinto Verdaguer, s/n
25004. 973 700 639. auditori@paeria.cat

NOVA TEMPORADA TARDOR
2015. Podeu comprar les entrades
a la taquilla a partir de l’1 de se-
tembre. Venda online: www.audi-
torienricgranados.cat

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279 356.

Programació per determinar

Més informació: www.teatrees-
corxador.blogspot.com

PLAÇA SANT ANTONI
Tàrrega. 973 310 731

DIJOUS 6 D’AGOST. 20.00 H.
FiraTàrrega. Programa Suport a
la Creació. Assaig Obert:
Most of all. You’ve got to hide
from the chicks. Performance de
l’actriu catalana Carla Rovira.

PROPOSTES

MÚSICA

L’actriu Carla Rovira.

APM? XOU · Dissabte, 17 d’octubre. 21.00 h.
Un espectacle ambmolt humor i les seccions mítiques del programa en directe.

www.teatredelallotja.cat 973 248 925 / 973 239698.
Entrades: teatredelallotja.cat; taquilla del Teatre de la Llotja (tancada de l’1 al 31 d’agost) i

Oficina de Turisme de Lleida (c. Major 31 bis).
Auditori Enric Granados.

73 RAONS PER DEIXAR-TE. EL MUSICAL · Divendres, 16 d’octubre. 21.00 h.
Musical dirigit per Elisenda Roca, amb Abel Folk i Mercè Martínez, entre d’altres.


