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Divendres, 14 de juliol del 2017Cap de setmana

circ
Fingerlight

Cicle Trencant el silenci a la Vall del Corb.

Sant Martí de Maldà. Davant de la porta-
lada barroca de l’església. Dissabte, 15 de 
juliol. 22.00 h. Gratuït.

La companyia de circ Improvis-
to’s Krusty Show protagonitza-
rà, demà 15 de juliol, l’obra Fin-
gerlight, un espectacle nocturn 
amb malabars de llum pròpia i 
foc. Serà la segona sessió del ci-
cle Trencant el silenci a la Vall del 
Corb. La vetllada començarà a 
les 21.00 h amb una visita guia-
da a Sant Martí de Maldà i una 
hora després tindrà lloc l’espec-
tacle davant de l’església.

pop, rock, Folk, FuSió
paupaterreS

Edició número 20 del festival.

tàrrega. Càmping municipal. Avui i demà a 
partir de les 20.00 h. Preu a partir de les 
23.00 h. 5 €

Avui amb Tomeu Penya, Dr. 
Calypso i Gertrudis, i demà amb 
Els Amics de les Arts, Roba Estesa 
i La Terrasseta de Preixens.

pop rock
caMpuS rock SuMMer caMp

Colònies musicals.

lleida. Cafè del Teatre. Divendres, 14 de juli-
ol. 22.00 h. Gratuït.

Concert final dels alumnes.

cançó d’autor
Seu vella MuSic FeStival

Amb Meritxell Gené, Heura Gaya i Meritxell 
Cucurella-Jorba.

lleida. Seu Vella. Divendres, 14 de juliol. 
21.00 h. Preu: 10 €

Cançons que prenen la poesia 
com a material de partida.

rock
lo plataner rock

Reincidentes, entre altres bandes.

vila-sana. Dissabte, 15 de juliol. 24.00 h. 
Preu: 10 €

La banda sevillana encapçala el 
cartell d’aquest nou festival.

Folk
FeStival catalanooccità

almacelles. Parc d’Europa. Dissabte, 15 de 
juliol. 22.00 h. Gratuït.

Concerts de Lo Pardal Roquer i 
el grup La Talvera de Occitania.

jazz
ScaraMouche

Cicle ‘Música als Castells’.

Mequinensa. Castell. Dissabte, 15. 22.00 h. 
Gratis amb invitació (ajuntament).

Quartet barceloní de jazz.

world MuSic
alu Spear & the band

Mama África.

lleida. Cafè del Teatre. Dissabte, 15 de juliol. 
22.30 h. Preu: 8 €

Primer disc del cantant senegalès 
establert a Lleida.

coral
‘aMb copeS d’aigua’

Polifònica de Tremp i Camerata Sant Cugat.

cova negra del Montsec. Dissabte, 15 de 
juliol. 19.00 h. Preu: 5 €

Recital tel·lúric en una cova.

guitarra clàSSica
leS garrigueS guitar FeStival

la granadella. Església de Santa Maria. Dis-
sabte (21.00 h) i diumenge (19.00 h).

Demà, recital de Francisco Albert 
Ricote i, diumenge, concert del 
duo Becerra.

coral
cor de la generalitat valenciana

Des de Segorb fins a Oriola.

valència d’àneu. Església de Sant Andreu. 
Dissabte, 15 de juliol. 20.30 h. Preu: 18 €

Recital del Festival de Música 
Antiga dels Pirineus.

clàSSica
orqueStra julià carbonell

Amb la pianista Alba Ventura.

oliana. Església de Sant Andreu. Dissabte, 
15 de juliol. 20.00 h.

Amb obres de Beethoven i del 
jove compositor Oriol Cruixent.

antiga
‘¿quién te traxo, cavallero?’

Alfred Fernández i Èlia Casanova.

riner. Casa Gran del Miracle. Dissabte, 15 de 
juliol. 19.00 h. Preu: 15 € / 12 €

Viola de mà i cant en el Festival 
dels Pirineus.

coral
leS petitS chanteurS de St. Marc

‘Los Chicos del Coro’.

rialp. Església parroquial. Dissabte, 15 de 
juliol. 22.30 h. Preu: 20 €

Estrena del XVII Festival de Mú-
sica de la Vila de Rialp.

guitarra i poeSia
‘MontSerrat roig: parauleS d’avui’

Cicle Juliol de Música i Poesia.

balaguer. Santa Maria de les Franqueses. 
Diumenge, 16. 20.00 h. Preu: 12 € / 10 €

Amb la popular actriu i rapsode 
Mariona Casanovas i el guitarrista 
Emili Cuenca.

coral
cor geriona

De catalans a musicals.

Solsona. Teatre Comarcal. Diumenge, 16 de 
juliol. 19.00 h. Preu: 3 €

Finalistes de l’Oh Happy Day.

coral
‘contraStS’

Cor femení Auditexaudi + baríton i viola de 
gamba.

castell de Mur. Diumenge, 16 de juliol. 
19.00 h. Preu: 5 €

Festival del Romànic.

Guissona celebra aquest dis-
sabte 15 de juliol la 21a edició 
del mercat romà, amb 45 pa-
rades i activitats per a tots els 
públics. El moment cabdal serà 
com cada any la 23a edició de la 
Bakanal romana a la plaça Vell 
Pla a partir de les 22.30 hores. 
Prèviament (21.45 hores) tindrà 
lloc la dansa en honor al Cèsar 
i la reina Cleòpatra a la plaça 
Major.

MÚSICA

Els prats al costat de Llessui, a 
més de 1.400 metres d’altitud 
a la Vall d’Àssua, al Pallars So-
birà, acolliran entre avui i de-
mà la quarta edició del Festival 
Maldaltura, un certamen de pe-
tit format i proximitat amb el 
públic en què regna la música 
indie. La banda lleidatana Re-
naldo & Clara, amb Clara Vi-
nyals al capdavant (a la foto), 
serà un dels reclams, al costat 
d’unes altres vuit formacions i 
DJ. El festival arrancarà avui 
divendres a les 23.00 h a l’antiga 
escola de Llessui, amb les actu-
acions de Me and the Bees, Joan 
Colomo i la sessió d’Ultralocal 
Records DJ. En la jornada cen-
tral de demà, en un prat de pas-
tura amb unes impressionants 
vistes de la vall i les muntanyes, 
el públic gaudirà de les actuaci-
ons de Tronco (12.30), Betacam 
(13.15), Hibernales (18.30), Re-
naldo & Clara (19.30), Cosmen 
Adelaida (20.45) i Die Katapult 
(23.15), a banda dels Pin & Pon 
DJ. Entrada: avui (6 €) i demà 
(12 €), abonament anticipat (15 
euros).

J.C.

Festival Maldaltura, a 
1.400 metres a Llessui
La banda lleidatana Renaldo & Clara, en un cartell amb una 
desena de grups i DJ || Avui i demà al Pallars Sobirà

15DISSABTE

ARTS ESCÈNIQUES

lleida. AV. FLEMING

cinemón. Cicle de cine a l’aire lliure 
solidari que aquest any està dedicat a 
les diferents realitats de Colòmbia. Se 
celebrarà el divendres 14 i el dissabte 
15 a partir de les 19.00 h, amb actuaci-
ons musicals, demostracions gastronò-
miques, projeccions de curtmetratges, 
musicals, documentals i pel·lícules. 
Tindrà lloc a la zona per als vianants de 
l’avinguda Doctor Fleming.

lleida. PARTIDA TORRES DE SANUI

Festa major. Activitats durant tot el 
cap de setmana, inaugurades pel pre-
gó de la periodista Teresa Macià (avui, 
21.45 h), seguit d’un sopar popular. 
Dissabte i diumenge, gimcanes, infla-
bles, balls, i escala en hi-fi, entre altres 
propostes, pensades per a tots els gus-
tos i edats.

leS borgeS blanqueS. DIVERSOS ESPAIS

ruta de la tapa.  Tercera edició 
d’aquesta cita gastronòmica, que 
comença avui i demà i es repetirà el 
pròxim cap de setmana. Els partici-
pants hauran d’aconseguir sis segells 
dels dotze establiments adherits al 
certamen i entre tots se sortejaran tres 
premis de 100 euros que podran can-
viar-se als comerços. La tapa i el quinto 
costaran 2,50 euros.

torregroSSa. DIVERSOS ESPAIS

Festa del pou bo. Novena edició 
d’aquesta festa, que se celebrarà el 
dissabte 15 i el diumenge 16, per re-
cuperar una antiga història que s’havia 
transmès de forma oral entre els habi-
tants de Torregrossa. Diumenge tindrà 
lloc també una fira d’artesania amb 
uns seixanta expositors.

taüll. DIVERSOS ESPAIS

Falles i festa major. Descens de 130 
fallaires (avui, 22.30 h) des del far fins a 
la plaça de Taüll, un espectacle al qual 
acudiran uns 3.000 espectadors. Les 
falles donaran inici a la festa major, 
dissabte i diumenge, que comptarà 
amb balls, tant nocturns com tradicio-
nals, com ara el Ball Pla (diumenge 16, 
12.00 h), i activitats per als més petits, 
entre altres propostes.

la Fuliola. ERA

Festa del batre. Els actes de la fes-
ta començaran el diumenge 16 a les 
08.00 amb la trobada de batedores, 
que carregaran les paques de palla al 
carro, les portaran a l’era i estendran 
la batuda. Després de dos sessions, a 
la tarda separaran el gra de la palla. La 
celebració acaba amb ball a l’era.

Imatge de l’obra ‘Fingerlight’.

VARIS

Un moment de la celebració l’any passat a Guissona.

Guissona reviu 
un any més el 
seu passat romà

Improvisto’s il·luminarà Sant 
Martí de Maldà amb ‘Fingerlight’


