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SEGRE
Dijous, 25 de gener del 2018

PROPOSTES
TEATRE DE LA LLOTJA

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. C. Lluís Companys, s/n.
973 279 356. www.teatreescorxador.com

DISSABTE, 27 DE GENER. 19.00 H. I 21.00 H
DIUMENGE, 28 DE GENER. 19.00 H

Mireta tancada.
Cametes Teatre. Teatre. Sala 2.

Museu de l’Aigua.

Assaig del musical de BAT.
TEATRE ATENEU · TÀRREGA

AUDITORI ENRIC GRANADOS

MUSEU DE L’AIGUA

Tàrrega. Pl. del Carme, 11. 973 310 731

Lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004.
Tel. 973 700 639.
www.auditorienricgranados.cat

Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel. 973 211 992.
www.museudelaiguadelleida.cat

DISSABTE, 27 DE GENER. 21.30 H
Kind of Magic · Symphonic Rhapsody of Queen · Divendres, 9 de febrer. 21.00 h

DIUMENGE, 28 DE GENER. 18.00 H

Les millors creacions de Queen, amb una fusió de rock i gènere clàssic

Temporada de teatre: Un show de
cine. Cançons de les pel·lícules més
populars amb el Grup de Teatre BAT.
www.tarrega.cat/teatreneu

DIVENDRES, 26 DE GENER. 20.30 H

DISSABTES, DE 17.00 A 20.00 H

Quatre Souvenirs. Duo Atzur. Neus
Puig, flauta. Marta Castelló, piano.
Entrada: 10 €, reduïda: 8 €

Descobriu el Museu!
Visiteu les exposicions al Campament de La Canadenca.

Tetrafonia. Kebyart Ensemble.
Entrada: 10 €, reduïda: 8 €

Informació: www.teatredelallotja.cat Tel. 973 239 698.
Entrades: www.teatredelallotja.cat. A taquilla (dimarts, dimecres i dijous, d’11 a 13
h; de dilluns a divendres, de 17 h a 21 h; dissabtes de funció de 17 h a 21 h, i diumenges i
festius, des d’1 hora abans de la funció) i Oficina de Turisme de Lleida.

DIVENDRES, 9 DE FEBRER. 20.30 H

FUNDACIÓ ORFEÓ LLEIDATÀ

TEATRE MUNICIPAL

Lleida. C/ Sant Martí, 60-62.
973 233 554. www.orfeolleidata.cat

Balaguer. C. Àngel Guimerà, 24-28.
Tel. 973 445 252.

DISSABTE, 3 DE FEBRER. 18.30 H

DIUMENGE, 28 DE GENER. 18.00 H

AUDITORI ENRIC GRANADOS

Teatre: Rhümia. Humor, jocs de paraules, gamberrades, música i una
alta dosi de tendresa i emoció.

Gospel for Kids. Espectacle familiar de Dream Kids, cinc joves cantants que trenquen estereotips de
la música gòspel.

www.balaguer.cat

A partir de 4 anys.

MÚSICA PROGRAMACIÓ

POP ROCK D’AUTOR

Talarn. Lo Quiosc. Carretera C-13, km 90. Dissabte, 27 de gener. 23.30 h.

❘ TALARN ❘ El cantautor de Flix
Xarim Aresté obrirà dissabte
la nova temporada de concerts
de Lo Quiosc, el local situat a
la carretera C-13, entre Tremp
i la Pobla de Segur, al costat del

Duo Atzur.

críticadecine

JUAN FERRER

Xarim Aresté obre la temporada
de concerts de Lo Quiosc de Talarn
XARIM ARESTÉ
Polinèsies.

DIUMENGE, 11 DE FEBRER. 19.00 H

Els vents de l’OJC. Orquestra Simfònica Julià Carbonell. Director, Alfons
Reverté. Entrada: 13 €, reduïda: 11 €,
Amics OJC: 7 €

pantà de Sant Antoni. Aresté
presentarà els temes del seu nou
treball discogràfic, Polinèsies.
Fins al mes de maig, Lo Quiosc
té previst acollir recitals d’Estú·
pida Erikah (10 de febrer), Re·
naldo & Clara (24 de febrer),
Ivette Nadal i Caïm Riba (24 de
març), The E Street Project (1415 d’abril) i la cantant de Pas·
tora Dolo Beltrán (26 de maig),
entre d’altres.

MÚSICA CONCERT
ACN

De l’amor i la mort

E
Concert d’Els Amics de les Arts, dimarts a la nit al Liceu.

Els Amics de les Arts obren el Suite
Festival al Liceu de Barcelona
ACN

❘ BARCELONA ❘ Els Amics de les Arts
van obrir dimarts a la nit la
programació del Suite Festival
2018 amb un concert al Gran
Teatre del Liceu de Barcelona.
El grup català de pop va inter·
pretar en un teatre abarrotat
de públic alguns dels seus èxits

més importants, cançons com
Jean-Luc, Les coses, Ja no ens
passa, Louisiana o els camps
de cotó i Monsieur Cousteau.
Fins al 9 de juny, el certamen
musical acollirà actuacions com
les de Gregory Porter, Norah
Jones, Luz Casal, Pablo López
i Love of Lesbian.

l tema per si mateix et
trenca el cor. 120 pulsaciones por minuto et
sensibilitza encara més. Per
això hi ha potser un decan·
tament moral del públic més
cap al que representa que cap
als seus resultats purament
cinematogràfics, ja que es·
tem davant d’una pel·lícula
de més de dos hores i mitja
en les quals hi ha un excés de
diàleg, d’informació precipi·
tada, d’intercanvis d’opinió
constants que arriben a ex·
tenuar l’espectador. Un es·
pectador que d’altra banda
sent profundament el drama
al qual assisteix. A aquest
desgast físic que va soscavant
els malalts de sida, joves que
estimen rabiosament perquè
el temps s’esgota, que practi·

quen sexe amb afany perquè
sobre ells plana el comiat. La
pel·lícula se centra en la dè·
cada dels 90 a la França de
Mitterrand i en una associa·
ció activista que emprèn ac·
cions contra farmacèutiques
que dilaten les seues respon·
sabilitats; contra el poder
polític que evita les víctimes
d’aquesta plaga que assenya·
la homosexuals, prostitutes,
drogoaddictes i estrangers
afectats pel virus; que assal·
ten col·legis per alertar de
tan tràgic mal, un mal que
a una part de la societat els
sembla un càstig diví. Robin
Campillo ha filmat amb un
realisme que congela la sang
uns fets carregats de rebel·
lia, d’amor sense futur, d’in·
cendiària protesta, de mort

anunciada, però porta com
a fil conductor reunions as·
sembleàries que s’eternitzen
i van minant la moral, en les
quals surten a la llum temes
personals, recriminacions i
desacords que fins i tot des·
vien l’atenció del que d’altra
banda s’esforça a ensenyar
sense embuts: la lluita i la
por, les trobades i els adéus,
el que et fa viure i el que t’ha
de matar.
120 PULSACIONES POR...
Direcció: Robin Campillo.
Intèrprets: Nahuel Pérez
Biscayart, Yves Heck,
Antoine Reinartz.
Cine: Screenbox Funatic.
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