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PROPOSTES  

CULTURA Cartellera 

EFE
❘ CALAMOCHA ❘ L’actriu Aitana 
Sánchez-Gijón i Celia Oroz, 
viuda de Bigas Luna, van des-
cobrir ahir la placa de l’avingu-
da dedicada al cineasta i l’es-
trella que recorda la pel·lícula 
Jamón, jamón, just a l’entrada 
del futur Museu del Pernil de 

Calamocha, a Terol. D’aques-
ta manera, la localitat amb la 
qual feia més de vint anys que 
el cineasta català mort l’abril del 
2013 estava vinculat va voler 
retre homenatge a aquest “ho-
me del Renaixement”, com el va 
qualificar l’amiga i actriu Aitana 
Sánchez-Gijón.

Calamocha dedica una avinguda 
amb placa i estrella a Bigas Luna

cine homenatge

AULA DE TEATRE

Una classe del cicle formatiu de Tècniques d’Actuació Teatral.

❘ LLEIDA ❘ L’Aula Municipal de Te-
atre de Lleida va obrir ahir el 
termini d’inscripció i per a les 
proves específiques d’accés per 
al cicle formatiu de grau superi-
or en Tècniques d’Actuació Tea-
tral, el títol oficial que imparteix 
des del curs 2015-16 i del qual 

està a punt de finalitzar la pri-
mera promoció d’alumnes. Les 
sol·licituds poden presentar-se 
fins al 5 de juny a l’Aula. Les 
proves tindran lloc els dies 27 i 
28 de juny. Més informació dis-
ponible a la pàgina web aulade-
teatre.com.

arts escèniques ensenyament

Inscripció per al cicle formatiu  
de l’Aula de Teatre de Lleida

El Loop recorda el primer film de 
videoart del país, d’Àngel Jové

audiovisual festival

‘Primera mort’, d’un col·lectiu en el qual participava l’artista lleidatà, reviurà al Festival Loop.

FESTIVAL LOOP

AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ Consolidat com 
l’esdeveniment internacional 
més important del videoart, 
el festival Loop de Barcelona 
farà aquest any en la quinze-
na edició una mirada enrere, 
cap als pioners de la videocre-
ació, entre ells Warhol, Anto-
ni Muntadas, Martha Rosler, 
Eugènia Balcells, David Hall o 
Antoni Miralda. Del 18 al 27 de 
maig, el festival ocuparà més 
de vuitanta espais per tota la 

ciutat, alguns de tan singulars 
com l’abandonat Cine Avenida 
de la Luz, sota el carrer Pelai. 
Amb la voluntat de recuperar 
obres i esdeveniments clau del 
vídeo en el context espanyol, 
es recrearà la primera peça de 
videoart espanyola, Primera 
mort (1969), del col·lectiu Jardí 
del Maduixer, encapçalat pel 
lleidatà Àngel Jové, juntament 
amb Jordi Galí, Sílvia Gubern 
i Antoni Llena. 

Curiosament, el film es va 

perdre el 1987 després d’ex-
hibir-se al Centre d’Art Reina 
Sofía de Madrid. La cinta, de 
27 minuts, va ser descoberta 
el 2010 per la crítica d’art Im-
ma Prieto als arxius de TV3 en 
estat molt deteriorat i ara s’ha 
restaurat per a l’ocasió. Prime-
ra mort podrà veure’s a la seu 
del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya fins al 27 de maig, 
acompanyat d’una exposició 
amb abundant material gràfic 
inèdit.

museu de l’aigua
lleida. Av. Miquel Batllori, 52.  
Tel. 973 211 992. 
www.museudelaiguadelleida.cat

DISSABTE, 20 DE MAIG. DE 20.00 A 24.00.

La Nit dels Museus
Descobriu el Dipòsit del Pla de l’Ai-
gua amb una ambientació especial.

Dipòsit del Pla de l’Aigua.

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

DIUMENGE, 11 DE JUNY. 19.00 H.

Una de pirates. Cia. de Dansa Mont-
se Miret. Història explicada en qua-
tre actes, cada una en un estil de 
dansa diferent. Entrada: 4 €

www.balaguer.cat

auditori enric granados
lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004. 
Tel. 973 700 639.

www.auditorienricgranados.cat

DISSABTE, 20 DE MAIG. 20.30 H.

Music is Life. Cor Veus.kat. Joan Ro-
vira, cantautor. Pere Guixé, director.

Entrada: 10 €

DIVENDRES, 26 DE MAIG. 20.30 H.

La música de cambra desconeguda 
d’Enric Granados. José Menor, pia-
no. Quartet Teixidor.

Entrada: 12 €. Reduïda: 10 €

DISSABTE, 3 DE JUNY. 20.00 H.

Primaveres. LleidArt Ensemble. Xa-
vier Puig, director. Alfred Rodríguez 
Picó, l’home del temps.

Entrada: 12 €. Reduïda: 10 €

teatre escorxador
lleida. C. Lluís Companys, s/n. 973 279 
356.www.teatreescorxador.com

DISSABTE 20 DE MAIG. 18.30 H.

A mí no me escribió Tennessee 
Williams. Cia. Roberto G. Alonso. 
Teatre.

teatre ateneu · tàrrega
pl. del carme. 973 310 731

DIUMENGE, 21 DE MAIG. 19.00 H.

tàrrega sona 2017: concert coral 
de primavera, amb la polifònica 
de l’urgell i coral de nostra se-
nyora. Música del Renaixement, 
cançó popular, gòspel, musicals i 
bandes sonores. www.tarrega.cat

Polifònica de l’Urgell.

teatre de la llotja

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.

sÍlvia pÉreZ cruZ · vestida de nit · Dissabte, 20 de maig. 21.00 h.

Sílvia Pérez Cruz i un quintet de corda ens presentaran cançons per viure.

dani martÍn · la montaña rusa · Dissabte, 28 d’octubre. 21.00 h.

El que va ser líder d’El Canto del Loco presentarà el seu últim disc d’estudi.

Cor Veus.kat.


