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MÚSICA

La 'festa major' del patrimoni

Nou disc de
Springsteen,
amb versions de
clàssics del sou I

Una quarantena de municipis de Lleida, en les Jornades Europees del Patrimoni,
del? al9 d'octubre li Amb mes d'una seixantena d'activitat~ de difusio

INOVA YORK IBruce Springsteen
va anunciar ahir un nou disc
titulat Only The Strong Survive, que sortirà a la venda
al novembre i en el qual el
veterà músic nord-americà
versiona quinze clàssics del
gènere del soul.
"Volia fer un àlbum en
què simplement cantés. I
quina millor música per treballar que el gran cançoner
nord-americà dels seixanta
i setanta?", va explicar en
un comunicat l'artista de 73
anys. Springsteen es reunirà
amb la llegendària E Street
Band al febrer per a la seua
gira internacional del 2023,
amb concerts a Barcelona el
28 i el30 d'abril.

J.B.

I LLEIDA I Una quarantena de mu-

nicipis de Lleida ja s'han inscrit per participar en la pròxima edició de les Jornades Europees del Patrimoni -que se
celebraran el cap de setmana
del 7 al 9 d'octubre-, que estan considerades com l'activitat participativa més important
del continent en relació amb
el patrimoni cultural. Aquesta autèntica festa major dels
edificis monumentals i vestigis arqueològics té a punt una
àmplia programació amb més
de seixanta activitats de promoció i difusió per la majoria
de comarques lleidatanes. Com
cada any, el principal objectiu
és donar a conèixer la riquesa i
l'atractiu del patrimoni cultural,
en aquest cas de Lleida.
A la capital del Segrià no fallarà com sempre amb el principal monument de la ciutat, el
Turó de la Seu Vella, amb visites
guiades al monument diumenge
al migdia; o el Castell de Gardeny, també amb visites guiades gratuïtes dissabte al matí i
l'activitat familiar dinamitzada
Templer per un dia diumenge
al migdia.
Al Segrià també hi haurà
portes obertes dissabte i diumenge al matí al monestir
d'Avinganya, a Seròs; una visita
guiada nocturna dissabte pel
patrimoni monumental d'Alcarràs; o una visita al pont Vell
sobre la Noguera Ribagorçana
a Alfarràs, dissabte a la tarda.

Exposició fotogràfica
d'eres de la Vall Fosca
I LA POBLETA DE BELLVE[ I La Ca-

Portes obertes i visites guiades a la Seu Vella en les Jornades Europees del Patrimoni del2021.

Almacelles, Artesa de Lleida, la
Granja d'Escarp i Torrebesses
completen fins ara la llista de
municipis del Segrià que han
organitzat activitats per tal de
promocionar el seu patrimoni
cultural autòcton.
Per la seua part, la Noguera
és una de les comarques que
també participen cada any amb
entusiasme en aquesta iniciativa. En aquesta ocasió amb activitats a Balaguer, Ager, Ca-

marasa, la Baronia de Rialb,
Térmens, Penelles, Albesa, Tiurana i Algerri. A l'Urgell tampoc faltaran Tàrrega, Bellpuig,
Agramunt, Verdú i Tornabous.
Sant Climent de Taüll, a la
Vall de Boí; el Museu de Gerri de la Sal; Lo Pardal d'Agramunt, en ple centenari de Viladot; les pintures rupestres del
Cogul o el Museu de Solsona,
seran altres dels atractius oberts
al públic.

LES CLAUS

Activitats ·
I Portes obertes i promoció del
patrimoni cultural en una quarantena de municipis de tot
Lleida del 7 al9 d'octubre.

Programació
I Agenda d'actes al portal patri-

1

moni.gencat.cat.

Sonet de Josep
Espunyes a Peramola
I PERAMOLA I Les escales del
Casino de Peramola (Alt
Urgell) es convertiran demà
en una instaHació poètica
amb 1a col·locació a cada esglaó d'una placa amb cada
un dels catorze versos del
sonet M'agrada ser al cafè
les nits d'hivern, de Josep
Espunyes. El mateix escriptor de Peramola establert a
Barcelona, distingit enguany
amb la Creu de Sant Jordi,
assistirà a la inauguració.

CERTAMEN ACTIVITATS

Dansa, teatre i art aquest
cap de setmana al festival
Natures, a la Noguera
A l'Alzina de l'Aguda, a prop de Ponts
1L'ALZINA DE L'AGUDA IEl petit poble

de l'Alzina de l'Aguda, al municipi de Vilanova de l'Aguda,
a prop de Ponts (Noguera), de
tan sols 20 habitants, serà l'escenari aquest cap de setmana
del festival Natures que, en la
quarta edició, oferirà al públic
17 propostes artístiques. Entrades a la venda al web festivalnatures. com.
La mostra, impulsada per
la coreògrafa i ballarina Olga
Tragant i l'artista plàstic Jaume
Amtgó, gira entorn de propostes artístiques que dialoguen
amb la natura i el paisatge rural. "Volem que la dansa i l'expressió artística siguin un fruit
més de la terra", explica Olga
Tragant, resident a l'Alzinajun-

tament amb Jaume Amigó des
de fa 17 anys. "Un espai en el
qual repensar, sentir i apreciar
l'art des de la naturalesa i en el
qual viure la naturalesa des de
l'art", afegeix Amigó.
L'esdeveniment començarà
demà a la tarda amb una acció
artística que convidarà a la participació. Després, seguirà una
mostra de dansa contemporània
de companyies convidades que
VENDA D'ENTRADES

Informació, programació
i venda d'entrades per
als espectacles, al web
'festivalnatures.com'

sa de la Vila de la Pobleta
de Bellveí estrenarà demà
(10.30 h) una exposició de
fotografies de les eres conservades en aquesta localitat
de la Vall Fosca. La mostra
està organitzada pel Museu
Hidroelèctric de Capdella i
veïnes de la Pobleta, en el
marc de la tradicional fira
ramadera que se celebrarà
aquest cap dè setmana.

Visita guiada a la Capella
de Jesús de la Seu Vella

Un dels espectacles en plena natura, l'any passat.

oferiran una mirada especial i
contemporània a la vida al camp
i la memòria dels pobles. Diumenge a la tarda s'organitzarà
el passeig i recorregut itinerant
amb el públic per veure les propostes artístiques conreades al
mateix paisatge de l'Alzina. Al
matí, el certamen ha organitzat una xarrada sobre el potencial creatiu en el món rural
actual i un taller per despertar

els sentits i connectar amb la
naturalesa, a més d'un dinar
comunitari.
El treball creatiu entorn del
festival no es limita a aquest
cap de setmana, sinó que ja es
va iniciar a començaments de
setembre amb les residències
artístiques, que culminaran
demà i, més endavant, amb els
laboratoris de creació, els dies
15 i 16 d'octubre.

ILLEIDA IEls Amics de la Seu
Vella oferiran demà (12.00
h) la segona de les visites temàtiques mensuals de celebració dels 50 anys d'aquesta
associació cultural. Es tracta
d'una visita guiada a la Capella de Jesús, un dels primers espais recuperats del
monument a finals dels anys
70 amb l'impuls d'aquesta
entitat ciutadana. D'altra
banda, des de les 10.00 h,
l'associació d'artistes Urban
Sketchers de Lleida dibuixaran la campana Mònica de
la Seu Vella després de ser
restaurada.

