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JAVIER DE CASTRO críticademúsica

Resulta del tot reconfortant 
comprovar com el planter 
català de músics de jazz es 

mostra inesgotable des de fa 
diverses dècades. Pel que fa a 
Barcelona, des del Conservato-
ri del Liceu, el Taller de Músics, 
l’ESMUC o altres centres me-
nors de la resta de la provín-
cia, a banda dels quals també 
poden comptabilitzar-se’n a 
Girona, Tarragona o Lleida, 
l’aparició de solistes o instru-
mentistes talentosos sembla 
constant i no és ni arriscat ni 
tampoc aventurat afirmar que 
la bona salut del gènere resta 
absolutament garantida per a 
molt temps al nostre territo-
ri. Però per a mostra, el millor 
botó que representa la jove i 
superdotada compositora, pia-
nista i cantant Belén Bandera, 

que ens va visitar aquests úl-
tims dies per presentar-nos en 
viu Origins (2019), el seu deli-
cat primer treball discogràfic, 
llançat poc abans d’esclatar la 
pandèmia. 

Més enllà dels formats més 
o menys asèptics de la majoria 
d’àlbums del gènere jazzístic, 
aquest se’ns presenta en un 
bellíssim llibre disc que resu-
meix la seua primera producció 
compositiva, ambientada amb 
fotografies de viatges perso-

nals a països propers o remots, 
i completada amb citacions li-
teràries o poemes del gust de 
l’artista. 

En formació de quartet, 
acompanyada de Carla Gon-
zález (contrabaix), Arnau Palla-
rols (piano) i Enric Fuster (ba-
teria) –companys tots d’estudis 
musicals de la nostra protago-
nista d’avui, que van exhibir 
també nivell tècnic digne de 
nota–, Belén va portar la veu 
cantant oferint un xou absolu-
tament deliciós en el qual vam 
poder apreciar la seua immensa 
qualitat des de tots els punts de 
vista. 

L’entrada exigua de públic 
no va ser obstacle perquè tots 
s’entreguessin en cos i ànima, 
cosa que els que vam anar a tro-
bar-los vam saber valorar en la 
seua justa mesura i revalidar-ho 
sense pal·liatius amb els nostres 
aplaudiments i estima indissi-
mulada. Com es mereixien.

Absolutament deliciós

JAZZ

Intèrpret: Belén Bandera.
Sala: Auditori Enric Granados. 
Data: 1 d’octubre.
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REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La setena edició de 
l’Arquitectour, una ruta guia-
da per descobrir les històries, 
interioritats i secrets de l’arqui-
tectura i l’urbanisme de la ciu-
tat de Lleida, estarà dedicada 
aquest any als edificis escolars. 
Aquesta activitat impulsada 
per la delegació de Lleida del 
Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya (COAC) –en aquesta 
ocasió, amb la col·laboració del 
departament d’Educació– té 
per objectiu difondre la tasca 
i els projectes arquitectònics 
de la capital del Segrià. Ai-
xí, aquest dissabte vinent, de 
10.00 a 13.30 hores, l’Arqui-
tectour Lleida visitarà quatre 
centres educatius de la ciutat 

amb edificis destacables: l’Es-
cola Joan XXIII, l’Escola Joc de 
la Bola, l’Escola Santa Maria 
de Gardeny-Institut Ronda i 
la’scola Magí Morera-Institut 
dels Templers.

L’activitat és gratuïta i es du-
rà a terme per setè any conse-
cutiu amb motiu del Dia Mun-
dial de l’Arquitectura, que se 
celebra anualment el primer 
dilluns d’octubre. Per segu-
retat sanitària, es formaran 
grups reduïts en funció del to-
tal d’inscrits i els participants 

hauran de portar mascareta als 
diferents edificis i respectar la 
distància interpersonal. 

El punt de trobada, a les 
9.45 hores, serà l’Escola Joan 
XXIII, al carrer Bisbe Irurita 
cantonada amb Pica d’Estats. 
Els arquitectes responsables de 
les diferents obres acompanya-
ran els participants oferint les 
explicacions davant de cada 
centre educatiu.

Així mateix, en el marc de 
l’Arquitectour i com a activi-
tat prèvia, aquest dijous (19.00 
hores) la sala d’actes de la de-
marcació de Lleida del COAC 
acollirà l’Arquitectour Debat, 
amb la conferència debat Re-
flexions sobre el model de l’es-
cola del futur, en el qual par-
ticiparan Manel Brullet, Maite 
Mínguez, Josep Rovira i Marta 
Trullàs.

DIA DE L’ARQUITECTURA

L’Arquitectour s’emmarca 
en el Dia Mundial de 
l’Arquitectura, cada any el 
primer dilluns d’octubre

L’Arquitectour visitarà 
edificis escolars de Lleida
Ruta guiada dissabte vinent per quatre centres educatius ||  
Setena edició d’aquesta activitat del Col·legi d’Arquitectes

ARQUITECTURA DIFUSIÓ

EL PROGRAMA

Arquitectour Debat
z  Com a ac t iv i tat  prèvia , 
aquest dijous (19.00 h) la seu 
del COAC acollirà la conferèn-
cia debat Reflexions sobre el 
model de l’escola del futur.

Arquitectour Lleida
z  La setena edició d’aques-
ta iniciativa visitarà dissabte 
vinent (de 10.00 a 13.30 h) els 
centres educatius Joan XXIII, 
Joc de la Bola, Santa Maria de 
Gardeny-Institut Ronda i Magí 
Morera-Institut Templers.

Inscripció prèvia
z Inscripció prèvia al telèfon 
973 23 40 51 o a través del cor-
reu junta.lle@coac.net.

Escola Joan XXIII, un dels edificis de la ruta Arquitectour.
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La Companyia8 de Terrassa obrirà el certamen el dia 23.

ARTS ESCÈNIQUES CERTAMEN

❘ MEQUINENSA ❘ El Certamen 
de Teatre Amateur de Me-
quinensa, organitzat per 
l’ajuntament d’aquesta loca-
litat del Baix Cinca i Garbi-
nada Teatre, va fer pública 
ahir la selecció de les quatre 
obres finalistes de la quar-
ta edició d’entre les 26 pre-
sentades. Els muntatges tea-
trals podran veure’s a la Sala 
Goya, amb aforament limitat 
i reserva prèvia, els dissabtes 
23 d’octubre i 6, 13, i 20 de 
novembre a les 18.00 h. 

La cerimònia de cloenda 
i entrega de premis tindrà 
lloc el 27 de novembre. La 
Companyia8 de Terrassa 
obrirà el certamen amb Do-
nes i silenci, un crit contra la 
violència de gènere. En dates 
successives podran veure’s 
Travesías, de La Teadetro, 
de la localitat madrilenya de 
Rivas-Vaciamadrid; Crema 
cremada, de Treateràpia, 
d’Altafulla; i Un mes tú, un 
mes yo, d’Amigos del Teatro  
de Castelló.

El concurs teatral de 
Mequinensa, amb 4 obres

AJUNTAMENT DE MEQUINENSA

Marcos Gallo i Kike M, al pub Antares divendres

❘ LLEIDA ❘ El pub Antares de Lleida acollirà divendres (22.30, 
taquilla inversa) l’actuació del cantautor folk-rock burgalès 
Marcos Gallo, amb els temes del seu últim disc, Equilibre; i 
del cantautor de Salamanca Kike M, també amb el seu últim 
treball discogràfic, Antipersonal.

La nova aventura d’Astèrix, a la venda el dia 21

❘ PARÍS ❘ La nova aventura d’Astèrix, Rere les empremtes 
del Griu, sortirà a la venda el proper dia 21 amb 5 milions 
d’exemplars en més de 15 llengües, entre les quals el català.


