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Imatge d’un moment de l’actuació de Sau30 ahir, a l’escenari exterior de la Canonja de la Seu Vella.

AMADO FORROLLA

M. GATEU
❘ LLEIDA ❘ Sau30, el nou projecte 
dels músics i equip de la banda 
catalana Sau, va protagonitzar 
ahir l’última actuació del Seu 
Vella Music Festival. L’espai ex-
terior de la Canonja va acabar 
atapeït d’un públic amb diverses 
generacions que va corejar els 
clàssics temes de la formació. 
Tant el repertori com l’ambien-

tació i tots els detalls del con-
cert van fer que els assistents 
tornessin als espectacles de Sau 
a la seua època daurada, quan 
Boig per tu començava a ser un 
emblema de la música catala-
na. Amb aquest projecte, els 
intèrprets i el seu equip tècnic 
i administratiu pretenen retre 
homenatge i mantenir viva la 
línia de Carles Sabater, primer 

cantant i fundador de Sau que 
va morir de forma sobtada du-
rant el descans d’una actuació el 
1999. La seua mort va suposar 
una gran pèrdua per a la música 
catalana i, sobretot, per al pop-
rock català.

El Seu Vella Music Festival ha 
mantingut els lleidatans ocupats 
durant tots els caps de setmana 
de juliol, gràcies a la seua oferta 

musical. El cartell del certamen 
va atansar al Turó grups com 
Doctor Prats, The Gramophone 
Allstars Big Band, els lleidatans 
Mari Popes, Renaldo & Clara, i 
Mishima. Precisament, aquesta 
banda tenia previst inaugurar 
ahir el Talarn Music Experien-
ce, que es va celebrar durant 
tot aquest cap de setmana a la 
localitat pallaresa.

Sau30 conquereix la Seu Vella
La banda d’Osona va deixar petit l’espai exterior de la Canonja en una nit que no va ser 
redona per no ser visible l’eclipsi || El concert va tancar el segon festival del recinte

ESPECTACLES MÚSICA

El Jazzivi uneix 
música i vi           
a Figuerola 
d’Orcau
La cinquena edició 
arriba el 4 d’agost

CERTÀMENS MÚSICA

ACN
❘ FIGUEROLA D’ORCAU ❘ Figuerola 
d’Orcau, al Pallars Jussà, aco-
llirà dissabte dia 4 d’agost la 
cinquena edició del Jazzivi. Es 
tracta d’una festa que pretén 
donar a conèixer els vins del 
Pallars a través d’un maridat-
ge amb la música, concretament 
amb el jazz. En total compta-
rà amb vins de vuit cellers del 
Pallars i un altre de cava con-
vidat. Acompanyant aquests 
beuratges hi haurà degustació 
de productes de la zona. Pel 
que es refereix a la part mu-
sical, el jazz arribarà de la mà 
de les actuacions d’intèrprets 
com Susana Sheiman, Aixalda 

i Món petit món. Jordi Ruiz, de 
l’Associació Figuerola Poble del 
Vi, va explicar ahir durant la 
presentació del certamen que 
amb aquest festival també es vol 
reivindicar la tradició vitiviní-
cola del poble. Ruiz va recordar 
que al segle XIX s’elaboraven a 
Figuerola més de dos milions de 
litres de vi.

La voluntat dels organitzadors 
és superar la xifra de les 3.000 
persones que van passar pel fes-
tival Jazzivi durant l’edició an-
terior. El festival es va presentar 
ahir al nucli antic de Tremp, on 
els assistents van poder degus-
tar una copa de vi i escoltar 
una mostra del jazz que sonarà 
a Figuerola.

MARTA LLUVICH/ACN

Els organitzadors, ahir durant la presentació.

La productora lleidatana 
Antàrtida es declara en 
concurs de creditors

TELEVISIÓ TRIBUNALS

AGÈNCIES
❘ LLEIDA ❘ El Jutjat de Primera 
Instància número 6 de Lleida 
ha declarat el concurs de cre-
ditors de Produccions Audio-
visuals Antàrtida, del perio-
dista i escriptor lleidatà Carles 
Porta, autor de pel·lícules com 
Segon Origen, basada en la no-
vel·la Mecanoscrit del Segon 
Origen de Manuel de Pedrolo. 
La seu de l’empresa es troba a 
Vila-sana, encara que les ofi-
cines centrals són a Barcelona. 

La companyia és coneguda 
al mercat com Porta Gaset, 
cognoms del seu fundador, el 
periodista, productor i direc-
tor Carles Porta Gaset, amb 
un llarg recorregut als mitjans 
de comunicació. Als seus co-
mençaments va treballar al 
diari SEGRE i més tard es va 

enrolar a TV3. Va cobrir les 
guerres de Bòsnia, Ruanda, 
Kosovo i l’Orient Mitjà. Des-
prés va passar a exercir als ser-
veis informatius i al programa 
setmanal 30 Minuts. També 
ha publicat diversos llibres. Al 
2004 va fundar Produccions 
Audiovisuals Antàrtida, as-
sociat amb els seus germans. 
Aquesta empresa ha produït 
documentals i pel·lícules com 
l’esmentat llargmetratge Segon 
Origen, que havia de dirigir el 
malaurat Bigas Luna, i Tor, la 
montaña maldita, que narra 
la història dels crims que es 
van produir en aquest minús-
cul poble del Pirineu lleidatà. 
També ha produït Comtes: 
l’origen de Catalunya, Ener-
gía 3D i Sólo piento en ti, en-
tre d’altres.

Les entrades de 
La Pegatina a 
Juneda, en venda

MÚSICA

❘ JUNEDA ❘ L’ajuntament de 
Juneda ja ha posat a la ven-
da les entrades per al concert 
del grup de rumba, ska i folk 
català La Pegatina, que tin-
drà lloc el 25 d’agost vinent, 
juntament amb La Cosa Nos-
tra i DJ Xavi Alfaro a la pista 
del parc Alegria. 

Les entrades es podran 
adquirir a través de l’enllaç 
www.juneda.cat/lapegati-
na per un preu de 8 euros 
i inclouen una consumició. 
També es podran comprar a 
la taquilla el mateix dia pel 
mateix preu, però sense con-
sumició inclosa.

Suport a Pasqual 
de la Fundació 
Teatre Lliure

POLÈMICA

❘ BARCELONA ❘ La Fundació Tea-
tre Lliure va manifestar ahir 
el seu suport al director Lluís 
Pasqual, davant de les “acu-
sacions anònimes i sense fo-
nament” del col·lectiu Dones 
i cultura sobre presumptes 
tractes vexatoris del director 
a treballadors. La fundació, 
que gestiona el teatre, es va 
mostrar convençuda en el 
text firmat pel director de la 
fundació, Ramon Gomis de 
Barbarà, que la temporada 
2018-2019 seguirà “la línia 
d’èxits mantinguda durant 
aquests últims anys”.

cfarre
Resaltado
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