
L’espectacle ‘Cuidem-nos’, 
d’Ovidi4, arriba a Lleida
L’actuació, al Cafè del Teatre, forma part de la 
programació ‘Les cares B de Ponent Roots’
El Cafè del Teatre acull avui, 
; ヮ;ヴピヴ SW ﾉWゲ ヲヰくンヰ ｴﾗヴWゲが 
Wﾉ ﾐﾗ┌ WゲヮWIデ;IﾉW SWﾉ ｪヴ┌ヮ 
O┗ｷSｷヴが けC┌ｷSWﾏどﾐﾗゲげく

Lleida
REDACCIÓ

La banda Ovidi4, que està forma-

da per Mireia Vives, Borja Penal-

ba, David Caño i David Fernández, 

arribarà per primer cop, dins de 

la seva gira de presentació de l’es-

pectacle Cuidem-nos arreu dels 

Països Catalans, a terres de Po-

nent. La proposta de concert es-

tà organitzada per Ponent Roots, 

que surt de la seva línia habitual 

de programar concerts de música 

negra amb la denominació de Les 

cares B de Ponent Roots.

L’espectacle està constrït amb 

textos de Pere Quart, Angela Da-

FOTO: Ovidi4/ Eﾉゲ ケ┌;デヴW ;Iデﾗヴゲ ケ┌W aﾗヴﾏWﾐ Wﾉ ｪヴ┌ヮ

La sala d’actes de l’Ajuntament 

de Torrefarrera acull avui, a 

ヮ;ヴピヴ SW ﾉWゲ ヱヱくヱヵ ｴﾗヴWゲが ﾉ; 
roda de premsa de presen-

tació de l’assaig de la cantata 

けC;ヴﾏｷﾐ; B┌ヴ;ﾐ;げが SW C;ヴﾉ Oヴdが 
;ﾏH ﾏﾗピ┌ SW ﾉ; IﾉﾗWﾐS; SW 
ﾉWゲ ;Iピ┗ｷデ;デゲ SWﾉ ΑヵX ;ﾐｷ┗Wヴゲ;ヴｷ 
SW ﾉげIﾐゲピデ┌デ SげEゲデ┌Sｷゲ IﾉWヴSWﾐIゲ 
ふIEIぶ ｷ ケ┌W ピﾐSヴ< ﾉﾉﾗI Wﾉゲ SｷWゲ ヲヴ 
ｷ ヲヵ SW ﾏ;ヴN ;ﾉ TW;デヴW SW ﾉ; Lﾉﾗ-

デﾃ; SW LﾉWｷS;が ｷ Wﾉゲ SｷWゲ ヱヴ ｷ ヱヵ 
d’abril a Tremp i Bellpuig. La ro-

da de premsa comptarà amb la 

ヮ;ヴピIｷヮ;Iｷﾙ SWﾉ ┗ｷIWヮヴWゲｷSWﾐデ 
quart de la Diputació de Lleida, 

Jordi Latorre; el representant 

de l’Orfeó Lleidatà, Pedro Par-

do; i el director de l’Orquestra 

Julià Carbonell de les Terres de 

Lleida, Alfons Reverté.

La superproducció musical 

es podrà veure a La Llotja i po-

sarà sobre l’escenari 90 músics 

de l’Orquestra Julià Carbonell i 

ヱヴヰ I;ﾐデ;ｷヴWゲ SW ﾉげOヴaWﾙ LﾉWｷS;-

デ<く Eﾉゲ ヮヴW┌ゲ ゲWヴ;ﾐ SW ヱΒが ヲヰ ｷ 
ヲヵ W┌ヴﾗゲく

Presentació 
del concert 
‘Carmina 
Burana’

‘Improvisant 
en busca 
d’autor’, d’Els 
Xerraires, a 
La Saleta
La Saleta, l’espai per potenciar 

ﾉWゲ ;ヴデゲ WゲIXﾐｷケ┌Wゲ ; LﾉWｷS;が 
ケ┌W ┗; ヴWﾗHヴｷヴ Wﾉ ヮ;ゲゲ;デ ヱヴ SW 
ﾏ;ヴN ;ﾏH ┌ﾐ ﾐﾗ┌ Wケ┌ｷヮ SｷヴWI-

ピ┌ SWゲヮヴYゲ Sげ┌ﾐゲ ﾏWゲﾗゲ SげWゲデ;ヴ 
デ;ﾐI;デが gﾐ;ﾉｷデ┣; ;┗┌ｷ Sｷ┌ﾏWﾐｪWが 
; ヮ;ヴピヴ SW ﾉWゲ ヱΓくヰヰ ｴﾗヴWゲが ﾉ; 
primera setmana de nova pro-

gramació amb l’espectacle Im-

provisant en busca d’autor, de 

ﾉ; Iﾗﾏヮ;ﾐ┞ｷ; ﾉﾉWｷS;デ;ﾐ; Eﾉゲ XW-

rraires. 

La propera setmana, La Sale-

ta també compta amb un bon 

ﾐﾗﾏHヴW SげWゲヮWIデ;IﾉWゲく Eﾉ Sｷﾃﾗ┌ゲ 
ヲヲ SW ﾏ;ヴN デﾗヴﾐ;ヴ< Wﾉ ｪヴ┌ヮ Iﾏ-

prosia Teatre amb el seu espec-

tacle d’improvisacions, mentre 

que el dissabte serà el torn del 

contacontes Valdiri Matafalufa, 

; ﾉWゲ ヱヲくヰヰ ｷ ; ﾉWゲ ヱΒくヰヰ ｴﾗヴWゲく 
A més, La Saleta ja està tre-

ballant amb diferents com-

panyies de Lleida per intentar 

ﾗヴｪ;ﾐｷデ┣;ヴ ┌ﾐ ﾏｷﾐｷaWゲピ┗;ﾉ SW 
miniteatre que està previst que 

ピﾐｪ┌ｷ ﾉﾉﾗI S┌ヴ;ﾐデ Wﾉ ヮヴﾗヮWヴ ﾏWゲ 
de maig.

vis, Joseba Sarrionaindia, Marina 

G;ヴIYゲが S;ﾐピ;ｪﾗ AﾉH; RｷIﾗが RﾗｪWヴ 
PWﾉ<W┣が M;ヴｷ; MWヴIX M;ヴN;ﾉが Jﾗ-

sep Palau i Fabre, Valero Sanmar-

プが R;aWWa Zｷ;S;ｴが M;ヴI Gヴ;ﾐWﾉﾉが 
David Caño, Montserrat Roig, Da-

┗ｷS S;ヴゲ;ﾐWS;ゲが EﾐヴｷI C;ゲ;ゲゲWゲ ｷ 
G. K. Chesterton.

Eﾉゲ ;┌デﾗヴゲ W┝ヮﾉｷケ┌Wﾐ ﾉげWゲヮWI-

tacle: “Memòria d’un futur ante-

rior, estàvem més dissolts que la I 

Internacional –que era la bona– i 

més perduts que l’Ovidi a la tran-

ゲｷIｷﾙく Aﾉ ﾉ;HWヴｷﾐデ ﾗﾐ Wﾐゲ ｴ;ﾐ I;ヮg-

I;デが デﾗヴﾐ;┗Wﾐ ; ヮﾉﾗ┌ヴW ﾏWﾐピSWゲが 
es dictaven altre cop silencis i es 

perseguien repúbliques de nou. I 

enmig de tot, del trencaclosques 

SWﾉ ヱヵヵ ｷ ﾉ; ┗ﾗヴ;Iｷデ;デ Sげ┌ﾐ I;ヮｷ-
talisme carronyaire, va arribar la 

Mireia –Vives, que és com ens 

volem– a dir-nos que la lluita mai 

s’acaba i sempre cal tornar a re-

IﾗﾏWﾐN;ヴく A ヴWIﾗヴS;ヴどﾐﾗゲが SWﾏ-

ヮW┌ゲが ケ┌W I;ﾉｷ; ゲWｪ┌ｷヴ ヴWゲｷゲピﾐデが 
ｷﾐゲｷゲピﾐデ ｷ ヮWヴゲｷゲピﾐデぎ aﾗヴ;S;ﾐデ Wﾉ 
mur, ampliant el camp de batalla i 

desobeint l’absurd. I cuidant-nos”.
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La Parròquia de Santa Maria de 

Cervera va acollir ahir una nova 

edició de la representació de la 

Passió Medieval de Cervera, una 

ヴWヮヴWゲWﾐデ;Iｷﾙ ┎ﾐｷI; ; E┌ヴﾗヮ;が 
ケ┌W Yゲ ┌ﾐ; ｷﾐｷIｷ;ピ┗; SWﾉ P;デヴﾗ-

nat de la Passió de Cervera, que 

va traslladar directament als as-

ゲｷゲデWﾐデゲ ;ﾉ ゲWｪﾉW XVI ヮWヴ ┗┌ｷヴW ┌ﾐ 
dels passatges bíblics més cone-

guts.

L; ヴWIﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾙ Sヴ;ﾏ<ピI; 
va tenir una mica més de dues 

hores de duració i es va realit-

zar en el mateix lloc que es feia 

;ﾉ ゲWｪﾉW XVIが ;ﾏH ┌ﾐ; ｷﾉびﾉ┌ﾏｷﾐ;-

ció totalment natural procedent 

dels vitralls de l’església i espel-

mes de cera verge.

Eﾉ デW┝デ ┗; ゲWヴ ヴWIｷデ;デ Wﾐ I;デ;ﾉ< 
;ﾐピIが ヮヴﾗIWSWﾐデ SW ﾉ; ┗Wヴゲｷﾙ ﾗヴｷ-
ｪｷﾐ;ﾉ SW ヱヵンヴ ｷ ヴWI┌ヮWヴ;デ ;ﾉ ゲWｪﾉW 
XX ヮWヴ Aｪ┌ゲプ D┌ヴ;ﾐ ｷ S;ﾐヮWヴW ｷ 
ﾉ; ゲW┗; gﾉﾉ; E┌ﾉ<ﾉｷ; D┌ヴ;ﾐく MYゲ 
SW ヲヰヰ ヮWヴゲﾗﾐWゲ ┗;ﾐ Wゲデ;ヴ ｷﾏヮﾉｷ-
cades en l’organització.

La Parròquia de Santa 
Maria de Cervera s’omple 
amb la Passió Medieval

FOTOぎ をヴ;ﾏﾗﾐヴﾗ┞Wゲ っ P;ﾐﾗヴ<ﾏｷI; SW ﾉ; P;ヴヴﾘケ┌ｷ; S┌ヴ;ﾐデ ﾉ; P;ゲゲｷﾙ

Concert
Setmana Santa 2018

com el Cirineu amb Jesús
acull-nos amb la teva compassió

Divendres, 23 de març de 2018, 

a les 20.30 hores

CATEDRAL NOVA DE LLEIDA
PETIT COR DE LA CATEDRAL DE LLEIDA

amb Marta Infante, mezzo

STABAT MATER de Vivaldi

i CANTATA BWV 29 de J. S. Bach

Wir danken dir.

lnterprets: PETIT COR. 

Solistes: Eva Ruiz soprano, Marta Infante mezzo, 

Francesc Rodoreda tenor, Enric Arquimbau baix. 

Orgue: Miquel González; Rapsoda: Enric Arquimbau. 

Direcció: J. Mesalles

Organitza        Col·laboren
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