
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, 
a partir de les 20.30 hores, 
el nou espectacle del grup 
Ovidi4, ‘Cuidem-nos’.

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/ Els quatre actors que formen el grup

La sala d’actes de l’Ajuntament 
de Torrefarrera acull avui, a 
partir de les 11.15 hores, la 
roda de premsa de presen-
tació de l’assaig de la cantata 
‘Carmina Burana’, de Carl Orff, 
amb motiu de la cloenda de 
les activitats del 75è aniversari 
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
(IEI) i que tindrà lloc els dies 24 
i 25 de març al Teatre de la Llo-
tja de Lleida, i els dies 14 i 15 
d’abril a Tremp i Bellpuig. La ro-
da de premsa comptarà amb la 
participació del vicepresident 
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 
140 cantaires de l’Orfeó Lleida-
tà. Els preus seran de 18, 20 i 
25 euros.

Presentació 
del concert 
‘Carmina 
Burana’

‘Improvisant 
en busca 
d’autor’, d’Els 
Xerraires, a 
La Saleta
La Saleta, l’espai per potenciar 
les arts escèniques a Lleida, 
que va reobrir el passat 14 de 
març amb un nou equip direc-
tiu després d’uns mesos d’estar 
tancat, finalitza avui diumenge, 
a partir de les 19.00 hores, la 
primera setmana de nova pro-
gramació amb l’espectacle Im-
provisant en busca d’autor, de 
la companyia lleidatana Els Xe-
rraires. 

La propera setmana, La Sale-
ta també compta amb un bon 
nombre d’espectacles. El dijous 
22 de març tornarà el grup Im-
prosia Teatre amb el seu espec-
tacle d’improvisacions, mentre 
que el dissabte serà el torn del 
contacontes Valdiri Matafalufa, 
a les 12.00 i a les 18.00 hores. 

A més, La Saleta ja està tre-
ballant amb diferents com-
panyies de Lleida per intentar 
organitzar un minifestival de 
miniteatre que està previst que 
tingui lloc durant el proper mes 
de maig.

vis, Joseba Sarrionaindia, Marina 
Garcés, Santiago Alba Rico, Roger 
Pelàez, Maria Mercè Marçal, Jo-

sep Palau i Fabre, Valero Sanmar-
tí, Rafeef Ziadah, Marc Granell, 
David Caño, Montserrat Roig, Da-

vid Sarsanedas, Enric Casasses i 
G. K. Chesterton.

Els autors expliquen l’espec-
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-
sició. Al laberint on ens han capfi-
cat, tornaven a ploure mentides, 
es dictaven altre cop silencis i es 
perseguien repúbliques de nou. I 
enmig de tot, del trencaclosques 
del 155 i la voracitat d’un capi-
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-
començar. A recordar-nos, dem-
peus, que calia seguir resistint, 
insistint i persistint: foradant el 
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 
representació única a Europa, 
que és una iniciativa del Patro-
nat de la Passió de Cervera, que 
va traslladar directament als as-
sistents al segle XVI per vuire un 
dels passatges bíblics més cone-
guts.

La reconstrucció dramàtica 
va tenir una mica més de dues 

hores de duració i es va realit-
zar en el mateix lloc que es feia 
al segle XVI, amb una il·lumina-
ció totalment natural procedent 
dels vitralls de l’església i espel-
mes de cera verge.

El text va ser recitat en català 
antic, procedent de la versió ori-
ginal de 1534 i recuperat al segle 
XX per Agustí Duran i Sanpere i 
la seva filla Eulàlia Duran. Més 
de 200 persones van estar impli-
cades en l’organització.

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

FOTO: @ramonroyes / Panoràmica de la Parròquia durant la Passió

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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