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ra iAula 2.0; el Quartet Ilerda,
amb membres de l’Orquestra
Julià Carbonell; la Banda Mu-
nicipal de Lleida i el Cor de
Cambra de l’Auditori Enric
Granados; fins el grup de mú-
sica tradicional La Ruta de les
Estrelles.

Després de l’inici demà a Ju-
neda, la resta de concerts tin-
dran lloc a les localitats de Sort,
Rialp,Torà,Anglesola, Mont-
gai, la Granja d’Escarp,Aitona,
Torres de Segre, Navès, Fonda-
rella, Bellvís, Miralcamp i el
Pont de Suert. Rosa Pujol tam-
bé va comentar sobre això que
aquest nou cicle musical passa-
rà per la majoria de comarques
de Lleida.

L’IEI atansa lamúsica a 14
localitats de 9 comarques
Impulsa el cicle de concerts ‘Municipis, territori i tu’, amb set
grups de Lleida || Arrencarà demàal Teatre Foment de Juneda

POLÍTICACULTURALCONCERTS

❘ LLEIDA❘ ElTeatre Foment de Ju-
neda acollirà demà diumenge
(18.00 hores) l’actuació de la
Fanfàrria Ilergeta en el marc del
nou cicle de concerts Munici-
pis, territori i teu, que impulsa
l’Institut d'Estudis Ilerdencs de
la diputació de Lleida. La vice-
presidenta de l’IEI, Rosa Pujol,
va presentar ahir aquesta inici-
ativa, que suposa un programa
de 14 concerts en altres tan-
tes localitats de nou comarques
de Lleida fins el pròxim 3 de
gener a càrrec de set formaci-
ons musicals i corals de la capi-
tal del Segrià. Pujol va explicar
que la voluntat de l’IEI i de tots
els ajuntaments que acullen
aquesta activitat és la d’“atan-
sar una mica més la música al
territori, fer-la més accessible i
projectar alhora la qualitat ar-
tística dels nostres músics”. En
aquest sentit, Pujol va recordar
que “l’IEI és la casa de la cul-
tura a les nostres comarques i
alhora el bressol d’iniciatives
que volen fer cultura i territo-
ri, un binomi clau i definitori
de la nostra identitat”.

Estils diversos

El cicle de concerts compta
amb 14 actuacions amb inter-
pretacions de grups i artistes
amb registres diversos: des de
la Fanfàrria Ilergeta, formada
per professors de l’Escola L’In-
tèrpret, passant per formacions
operístiques com Lleida Òpe-

El grup La Ruta de les Estrelles, l’any passat a la Seu Vella.
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La UdL va acollir ahir una jornada en record a Torres i Sales.
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❘LLEIDA ❘ La relació, sobretot
epistolar, entre l’editor Joan
Sales i el poeta lleidatà Mà-
riusTorres va ser l’eix de la
jornada Els papers d'una
amistat. Jornada Sales-Tor-
res, que va organitzar ahir la
Càtedra Màrius Torres a la
Universitat de Lleida, amb
motiu de la commemoració
del centenari del naixement
de Joan Sales, primer editor
de l’autor de La ciutat llunya-
na. L’acte va servir per pre-
sentar la digitalització de tot
el llegat deMàriusTorres, que
va culminar fa uns mesos, in-
cloent les cartes guardades
per Joan Sales, així com la
novel·la Incerta glòria, con-
siderada l’obra cim de l’edi-
tor. Durant l’encontre van te-
nir lloc tres conferències, una
d’elles de Margarida Prats,
probablement qui millor co-

neix l’obra de MàriusTorres.
Aquesta va reconèixer que
durant la seua investigació va
descobrir “poemes que segu-
rament ni la mateixa família
coneixia”, escrites en cartes
que l’autor havia enviat aMa-
ria Planas, i que es trobaven
a la Biblioteca Nacional de
Catalunya.Així mateix, fins
el proper 7 de desembre la
biblioteca de la UdL acull
l’exposició Els papers d’una
amistat, que exhibeix alguns
dels documents escrits que
posen de manifest la seua
complicitat literària.

La CàtedraMàrius Torres
recorda la relació del
poeta amb Joan Sales
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Carles Porta va firmar exemplars dels seus llibres ‘Tor’ i ‘Fago’.

Lleida celebraper primera
vegadaelDia de les Llibreries
❘ LLEIDA❘ Punt de Llibre i Ca-
selles van ser alguns dels lo-
cals que es van unir ahir al
Dia de les Llibreries, organit-
zant activitats com ara pre-
sentacions i firmes de llibres,
entre d’altres.A més, també
podien comprar-se volums
amb un 5% de descompte.A

Punt de Llibre, a més d’allar-
gar el seu horari d’obertura,
autors com Carles Porta van
firmar exemplars d’alguns
dels seus llibres com Tor, tret-
ze cases i tres morts o Fago.
És el primer any que els lli-
breters catalans s’uneixen a
aquesta iniciativa.

LESCLAUS

Catorze localitats
❚ Juneda (2 de desembre), Sort
(7), Torà (8), Anglesola (11),
Montgai (16), la Granja d’Escarp
(16), Aitona (16), Navès (23), Tor-
res de Segre (28), Fondarella
(28), Bellvís (29), el Pont de Su-
ert (29), Miralcamp (30) i Rialp
(3 de gener).

Set grups

❚ Fanfàrria Ilergeta, Quartet Iler-
da, Banda Municipal de Lleida,
Cor de Cambra de l’Auditori,
Lleida Òpera, Aula 2.0 i La Ruta
de les Estrelles.
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Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.


