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SEGRE
Dimecres, 29 de novembre del 2006

Síndrome de Abstinencia + Toc
de Queda + Komando Okulto +
The Sound Sistema. Concert en
directe.

MÚSICA

TEATRE L’AMISTAT
MOLLERUSSA. Ferrer i Busquets, 90-92

◗ DIVENDRES 1. ESPLUGA CALBA.
POLIESPORTIU MUNICIPAL. 00.00.

Programació per determinar.

Jorge Armando Jasso i Jesús
Ruiz. Recital en directe de tenor i
piano.
◗ DISSABTE 2. LLEIDA. ATENEU POPULAR
DE PONENT (C. PAU CLARIS, 10). 00.00.

Coral Terpsícore de Valls. Concert
emmarcat dins de la Festa de l’Oli
de Belianes.

XARRADA/EXPOSICIÓ

◗ DIUMENGE 3. BELIANES.
ESGLÉSIA PARROQUIAL. 18.00.

TEATRE
The Dancing Master: Música popular anglesa del XVII. Les edicions de Playford. Amb Ernesto
Ruiz (violí barroc, cant i narrador),
Cèlia Rufes (viola barroca), María
Elena Medina (viola de gamba), Alfred Fernàndez (guitarra barroca,
percussions i direcció).
◗ DIMECRES 29. LLEIDA. UdL. 19.30.

Beth. L’extriunfita presenta el seu
nou treball en format acústic.

Ella és considerada la dama del techno schranz. Ell és un dels puntals
del techno schranz.

Tom Sawyer. (La Remoreu). XXXIV
Cicle de Teatre Cavall Fort 2006.

◗ DIVENDRES 1. ALCARRÀS.
CLUB ZORECKS. 00.00.

◗ DIUMENGE 3. LLEIDA.TEATRE PRINCIPAL
(PL. PAERIA, 8). 11.30.

FUNDACIÓ LA CAIXA
MERCAT MUNICIPAL

TEATRE MUNICIPAL

TÀRREGA

BALAGUER. Pl. Àngel Guimerà, 22-28

DISSABTE 2

DIUMENGE 17

◗ DIMECRES 29. LLEIDA. CITY ARMS.
(SEGON PASSEIG DE RONDA, 47). 23.00.

Leonel O Zúñiga i Havana
Street Badn. Cicle: Ressons Jazz
a Tàrrega. Org.: ajuntament de
Tàrrega-regidoria de Cultura.

Frank Kvitta + Linda Pearl.

◗ 23. 00. PREU: 6 EUROS. 3 EUROS
SOCIS TR3SC I AMICS DE L’ATAC.

Hop!era. De Toni Albà i Jordi
Purtí. Delirant atansament per a
tots els públics al món de l’òpera, des de la perspectiva de l’humor i el teatre.
◗ 19. 00. PREU: 18 I 15 EUROS.

críticademúsica

JAVIER DE CASTRO

MAGDALENA ALTISENT

LLEIDA. Av. Blondel, 3.Tel. 973 270 788
DIMECRES 29

Hi ha alternativa a tot això?:
amor i valor. Amb Xavier Rubert
de Ventós,filòsof.
◗ 19.00.

Cultures del món. Fins al 7 de
gener del 2007.

CINE CAFÈ DEL TEATRE

El cicle Cafè
Curt projecta
aquesta nit cinc
curtmetratges
❘ LLEIDA ❘ El Cafè del Teatre acollirà avui a les 21.30 hores
una nova sessió del cicle Cafè Curt, la temporada de
curtmetratges que l’associació Res Non Verba programa
cada últim dimecres de mes,
amb entrada gratuïta. En
aquesta ocasió s’exhibiran
cinc films, entre els quals La
ruta natural, del jove cineasta català Àlex Pastor, premiat en l’última edició del Festival Sundance que apadrina
Robert Redford. També es
projectarà el film Atrapat
dins la barbàrie, del lleidatà
establert a Perpinyà Antoni
Casals.

Un moment de l’actuació de Georges Moustaki, el passat dia 17 a l’Auditori de Lleida.

Dolça maduresa
L

’excusa era assistir a la cerimònia d’entrega dels
premis literaris de Lleida i
amb un Auditori ple i engalanat
per a l’ocasió —no en va, tot
Lleida va voler ser testimoni de
l’acte. La perla del programa
nocturn la va constituir, sens
dubte, l’oportunitat de veure i
escoltar el prestigiós creador
francès d’origen egipci Georges
Moustaki. Amb 72 anys complerts i en la que és la seua tercera presència a la nostra ciutat —qui sap si l’última que tindrem ocasió de disfrutar-lo—
un afable i molt càlid Moustaki va desenvolupar un excel·lent recital de poc més
d’una hora que va satisfer, sens
dubte, totes les expectatives artístiques plantejades. Apostant
per un complaent format de

Georges Moustaki
◗ ACTE: Gala dels Premis Literaris

de Lleida.

◗ DATA: 17 de novembre.
◗ LLOC: Auditori Enric Granados.

★★★✩✩
grans èxits a base de temes intemporals com Il y avait un
jardin, Et pourtant dans le
monde o En Méditérranée, ni
la presència ni la seua forma física —que ja no són les que
eren— van ser obstacle per
aconseguir un èxit clamorós.
Només amb la veu i sense més
suport instrumental que la seua guitarra acústica, el bo de
Moustaki va forcejar al llarg i a

l’ample del concert amb el públic assistent perquè aquest coregés les cançons, cosa que no
va aconseguir fins a mitjans de
l’acte quan va decidir que havia arribat el moment d’interpretar la immortal Le Métèque.A partir d’aquell moment,
una concessió a la galeria en
català (després d’explicar que
la mort de la seua mare va coincidir amb la seua primera visita a Lleida fa 24 anys); l’estrena de la seua composició
més recent; L’inconsolable, i interpretacions d’algunes més de
les seues grans aportacions,
com la cinematogràfica Sacco
etVanzetti o la meravellosa Ma
solitude, van il·lustrar la dolça
maduresa d’un dels més importants compositors de la història de la música popular.

MÚSICA CONCERTS

Beth presenta el
tercer àlbum,‘My
own way home’,
al City Arms
❘ LLEIDA ❘ L’exconcursant del
programa Operación Triunfo,
la catalana Beth, presentarà
aquesta nit el seu tercer àlbum, My own way home, al
local City Arms de Lleida, a
les 23.00 hores. El treball està integrat per onze temes interpretats en català, castellà i
anglès, i el concert, de caràcter gratuït, serà en format
acústic.
L’actuació s’emmarca en la
gira Stage 40 de la Cadena
40 principals i els següents
concerts seran els dels grups
Bizarre, Lexu’s i La puerta de
los sueños.

