
La Julià Carbonell i l’Orfeó 
homenatgen a Lluís Virgili
Amb el ‘Rèquiem’ de Mozart a la Llotja de Lleida i 
al Teatre Ateneu de Tàrrega els dies 2 i 3 de març
La figura de Lluís Virgili, 
ànima de l’Orfeó Lleidatà 
durant més de 40 anys, 
continua sent recordada, 
aquest cop amb el concert 
‘El Rèquiem de Mozart, 
homenatge a Lluís Virgili’.

Lleida
REDACCIÓ
El Teatre de la Llotja de Lleida (2 
de març, 20.30 hores) i el Teatre 
Ateneu de Tàrrega (3 de març, 
18.00 hores) seran l’escenari del 
concert que protagonitzaran 35 
músics de l’Orquestra Julià Car-
bonell de les Terres de Lleida  i 
l’Orfeó Lleidatà, que comptarà 
amb 60 cantaires, entre ells els 
solistes Marta Garcia Cadena (so-
prano), Marta Infante (mezzoso-
prano), Eduard Mas (tenor) i Nés-
tor Pindado (baix).

Durant la presentació del con-
cert, la vicepresidenta de l’IEI 
Rosa Pujol va destacar que l’OJC 
i l’Orfeó Lleidatà són “un refe-
rent en l’àmbit musical” gràcies 
“al seu esforç i dedicació”. El co-
ordinador de l’OJC, Joan Cortina, 
va valorar la importància de Llu-
ís Virgili. “Juntament amb Oriol 
Martorell i uns pocs més, va sal-
var la música coral a Catalunya en 
uns temps molt difícils”.

Per la seva banda, Pedro Par-
do, director de l’Orfeó Lleidatà va 
destacar que els solistes que par-
ticiparan “són de primera divisió” 
i va parlar de Marta Infante, “una 
de les nostres solistes més inter-
nacionals i que ara estrenarà una 
òpera al Liceu”. A més, va dir que 
el Rèquiem de Mozart suposa un 
desafiament similar al que va ser 
el Carmina Burana i que és la cul-

FOTO: IEI / Moment de la presentació dels dos concerts

minació dels homenatges a Lluís 
Virgili, als que cal afegir una ex-
posició al voltant de la seva figura 
que s’inaugurarà el 28 de febrer a 
l’Espai Orfeó.

El preu de l’entrada del concert 
és de 18 euros, amb descomptes 
de fins a 6 euros per estudiants de 
música i membres d’agrupacions 
corals.

JCA Cinemes 
projecta 
avui l’òpera 
de Verdi 
‘La Traviata’
JCA Cinemes –al Teatre Prin-
cipal de Lleida i a Alpicat–, Ci-
nemes Guiu de la Seu d’Ur-
gell i l’Espai Cultural La Lira 
de Tremp, projectaran avui, 
a partir de les 19.45 hores, la 
retransmissió en directe des 
de la Royal Opera House de 
Londres de l’òpera de Verdi La 
Traviata, dirigida per Antone-
llo Manacorda i que comptarà 
amb la participació de Plácido 
Domingo interpretant el paper 
de Giorgio Germont, un pare 
horroritzat per la relació del 
seu fill Alfredo Germont –inter-
pretat per Charles Castronovo– 
amb la parisina Violetta –inter-
pretada per Ermonela Jaho–. 
L’òpera, que conté algunes de 
les àries més famoses de Giu-
seppe Verdi serà cantada en 
italià amb subtítols en castellà, 
té una duració de 3 hores i 20 
minuts i té continguts exclusius 
que inclouen entrevistes als ac-
tors.

Cervera 
REDACCIÓ
El passat 20 de gener el Museu 
de Cervera va clausurar l’exposi-
ció Sota censura. Manuel de Pe-
drolo, retrat d’un segle de lluita,  
un dels actes més rellevants de 
la celebració del centenari del 
naixement de Manuel de Pedrolo 
i que han visitat gairebé un miler 

de persones als llarg dels darrers 
tres mesos. A més, el Museu de la 
capital de la Segarra va oferir una 
sèrie de visites d’autor a càrrec 
de la comissària Alba Pijuan per 
alumnes d’ESO i Batxillerat de 
l’Institut La Segarra.

Ara, a partir del 31 de gener i 
fins al 29 de març, l’Arxiu Històric 
de Lleida acollirà aquesta exposi-

ció en què través dels textos de 
l’escriptor de l’Aranyó podem res-
seguir aspectes fonamentals de 
la nostra història al segle XX, com 
el catalanisme polític, la lluita 
obrera, l’alliberament de la dona, 
la llibertat d’expressió i un llarg 
etcètera que construeixen l’uni-
vers pedrolià i posen lletra a cent 
anys de lluita.

L’exposició ‘Sota censura’, sobre 
Pedrolo, viatja de Cervera a Lleida

FOTO: M. de Cervera / La comissària Alba Pijuan en una visita guiada
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