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Binèfar ja és un festival
Arranca la cinquena edició de l’Imaginaria, de titelles i imatge 
en moviment || Amb quaranta activitats fins diumenge

ARTS ESCÈNIQUES CERTAMEN

El xou ‘Antoine, domador de pulgas’ va obrir dilluns una setmana d’espectacles a Binèfar.

IMAGINARIA

❘ BINÈFAR ❘ La sala d’exposicions 
del Centre Cultural de Binèfar 
va acollir dilluns a la tarda la 
inauguració de la cinquena edi-
ció del festival Imaginaria, de 
titelles i imatge en moviment, 
que es desenvoluparà fins diu-
menge amb una àmplia pro-
gramació de més de quaranta 
activitats per al públic familiar 
i adult, la majoria gratuïtes, en 
setze espais diferents d’aquesta 
localitat de la Llitera. 

Antoine, domador de pul-
gas, l’àlter ego de l’artista An-
tonio Santos, va convidar el 
nombrós públic a disfrutar del 

seu petit circ de puces. Minuts 
després, Antoine tornava a 
convertir-se en Antonio San-
tos per presentar l’exposició 
El circo, un recorregut per la 
història d’aquest gènere en una 
col·lecció d’il·lustracions en les 
quals es pot trobar el tradici-

onal presentador de la carpa, 
els pallassos, l’home bala i fins 
i tot la dona barbuda. 

La programació va seguir 
ahir a la tarda amb contes a 
càrrec del Taller Nazaret al Te-
atro Los Titiriteros de Binéfar i, 
a la nit, estava prevista la pro-
jecció de curtmetratges per a 
adults. El gros del certamen 
començarà a partir de demà, 
amb teatre, circ, una cercavila, 
cine, tallers, presentacions de 
llibres i música. 

Els lleidatans La Baldufa hi 
actuaran divendres amb Lío 
en la granja.

MULTIDISCIPLINARI

Esdeveniment de múltiples 
disciplines: ‘performances’, 
titelles, llibres, música, circ, 
cine, tallers i exposicions

❘ LLEIDA ❘ La setena edició del 
Festival Simfònic, en el qual 
participen alumnes d’escoles 
i centres de música de Cata-
lunya i les Balears, se cele-
brarà dissabte vinent amb 
cent concerts simultanis a 
partir de les 18.00 hores, sis 
dels quals a les comarques 
de Lleida. 

Així, l’església de Santa 
Maria d’Agramunt acollirà 
l’actuació de diversos grups 
d’alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Música d’aques-
ta localitat; l’Espai Jove els 
Trulls d’Alguaire serà l’esce-
nari per a l’actuació de grups 
instrumentals i combos de 
l’Escola Municipal de Música, 

i el teatre L’Amistat de Mo-
llerussa acollirà una sessió 
de cant amb la Coral Envol 
de l’institut Terres de Ponent 
de la capital del Pla d’Urgell. 

A la ciutat de Lleida, grups 
de l’escola L’Intèrpret actua-
ran al pati de l’IEI; l’Aula de 
Sons portarà la música tradi-
cional a la Biblioteca Pública, 
i l’Escola d’Acordió de Lleida 
actuarà a l’església romànica 
de Sant Martí. 

A les 19.00 hores, i com 
a clausura, tots els concerts 
culminaran amb la interpre-
tació de la cançó Camins, 
de Sopa de Cabra, banda 
que apadrina aquest any el 
festival.

Lleida s’afegeix al  
Festival Simfònic dissabte 
vinent amb sis concerts

MÚSICA CERTAMEN

Visites teatralitzades al Museu de la Noguera

❘ BALAGUER ❘ Divendres vinent, a les 21.30 h, el Museu de la 
Noguera, a Balaguer, començarà la segona temporada de 
les visites teatralitzades a càrrec de la nissaga familiar dels 
Bullfarines. Així, Maria Ramona Bullfarines, una curandera 
del segle XIV, conduirà aquesta visita per a la qual es reque-
reix reserva prèvia al telèfon 973 445 194. L’1 de juliol i el 
5 d’agost, dos membres més de la nissaga protagonitzaran 
aquesta activitat. Entrada: 4 euros (3 €, menors de 16 anys).

‘La Ciutat dels Nens’, a la sala La Cuina de la Seu

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La sala La Cuina de la Seu d’Urgell exhi-
beix des de dilluns i fins al 23 de juny l’exposició La Ciutat 
dels Nens, que mostra com seria la ciutat ideal per als nens 
d’entre 5 i 12 anys a través de dibuixos i peces elaborades 
amb argila. És una iniciativa organitzada per la delegació 
del Pirineu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Lleida 
i l’Escola Municipal d’Art de la Seu d’Urgell.

La nova ortografia catalana, avui a les llibreries

❘ BARCELONA ❘ A partir d’avui dimecres, ja es podrà adquirir 
a les llibreries la versió en paper de la nova Ortografia ca-
talana (18 €), aprovada per l’Institut d’Estudis Catalans el 
passat 24 d’octubre. Entre els canvis més significatius i ja 
anunciats llavors, destaca la reducció de la llista de parau-
les amb accent diacrític, l’ús de guió en paraules compostes 
i prefixades o la supressió de la dièresi en derivats cultes 
acabats amb el sufix -al.

Nou disc i DVD d’èxits de Mojinos Escozíos

❘ MADRID ❘ Més de vint anys d’etapa musical acumulen ja Moji-
nos Escozíos i, per celebrar-ho, tornen amb el disc Maduritos 
y resultones, un compendi de deu noves cançons al qual se 
suma un DVD en directe amb tots els seus grans èxits, gravat 
a la Sala Razzmatazz de Barcelona.

AJUNTAMENT DE BALAGUER

❘ BARCELONA ❘ El Consell Exe-
cutiu del Govern va aprovar 
ahir concedir una subvenció 
de 400.000 euros per a l’edició 
número 37 de la Fira de Teatre 
al Carrer de Tàrrega, que se 
celebrarà del 7 al 10 del proper 
mes de setembre. Es tracta de 
la mateixa quantitat atorga-
da en les dos últimes edicions 
del certamen. S’ha de recordar 
que el pressupost de FiraTàr-
rega l’any passat va ascendir 
a 1.121.300 euros, per la qual 
cosa la subvenció de la Genera-
litat –la més important de totes 
les institucions públiques que 
donen suport a la fira teatral– 
suposa habitualment més del 
30% del pressupost de l’esde-
veniment. L’ajuntament de la 
capital de l’Urgell va aportar 
gairebé 200.000 euros; l’Ins-

titut d’Estudis Ilerdencs de la 
Diputació de Lleida, 155.000, i 
el ministeri de Cultura, 86.000. 
El certamen tenia previst in-
gressar prop de 190.000 euros 
a través de recursos propis (des 
de la taquilla fins a estands de 

companyies professionals) i 
també gairebé 90.000 per pu-
blicitat, patrocinis i mecenatge.

En un comunicat, el Govern 
va destacar ahir que “FiraTàr-
rega és el mercat de les arts 

escèniques més important del 
sud d’Europa i la fira de l’Es-
tat espanyol amb més entitats 
internacionals acreditades”. A 
més, “és un referent en el camp 
de les arts escèniques, especial-
ment en arts de carrer, visuals i 
formats insòlits”. El comunicat 
va destacar que “més de 1.500 
professionals s’acrediten a cada 
edició de la fira, dels quals un 
15% procedeix de l’estranger 
[...], en un mercat, la Llotja, 
que acull més de 400 entitats 
inscrites i uns setanta estands 
concertats”.

Val a destacar que el 87% 
de les companyies participants 
l’any passat va aconseguir 
contractes després del seu pas 
per FiraTàrrega, segons una 
enquesta encarregada per 
l’organització.

El Govern aprova 400.000 euros 
per a la pròxima Fira de Tàrrega
La mateixa quantitat que va aportar en les últimes dos edicions

POLÍTICA CULTURAL SUBVENCIONS

30% DEL PRESSUPOST

La Generalitat aporta de 
forma habitual més del 
30% del pressupost del 
certamen teatral


