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JoanManuel Serrat, durant el concert a la Llotja de Lleida, dijous passat.

AGÈNCIES
❘ SARAGOSSA ❘A Lleida li va anar
d’un pèl de no poder disfrutar
dijous del concert de Joan Ma-
nuel Serrat.A la Llotja va ofe-
rir un intens espectacle de més
de dos hores i una vintena de
cançons, encara que d’acord
amb l’ocorregut ahir, s’ha de su-
posar que no va tenir més remei
que escurçar els bisos que volia
oferir. I és que el cantautor es
va veure obligat a anunciar po-
ques hores abans del seu con-
cert al pavelló Príncipe Felipe
de Saragossa que ajornava l’es-
pectacle i també el que tenia
previst demà a Girona. El mo-
tiu és que pateix una“disfonia”,
va declarar als mitjans en una
breua compareixença.Va pro-
metre que tornaria a Saragossa
el 19 de setembre i que actua-
rà a Girona el 31 de maig. “És
un accident”, va indicar. “La-
mentablement el concert
d’aquesta nit [per ahir] no es pot
celebrar, tinc un procés de dis-
fonia que ha de revisar el met-
ge”, va explicar. “Hem de veu-
re què passa i ell en traurà les
conclusions.” “No crec que si-
gui res important ni que valgui
la pena preocupar-se’n, però és
una cosa que crea molèsties”,
va reconèixer l’artista.

“D’aquí a tres o quatre dies
estic a sobre de la bici”, va dir.
Sobre les entrades, va dir que
“poden conservar-les, tornar-les

Serrat suspèn lagiraperuna
disfoniadesprésd’actuar a Lleida
Tenia previst oferir un recital ahir a Saragossa i demà a Girona

MÚSICACONCERTS

si no els va bé, se les poden fu-
mar en un acte lúdic extraor-
dinari, però el que els agrairia
és que les conservessin” perquè
ajornar un concert “deixa amb
mal gust”.

Conegut aquest fet, el públic
de Lleida interpretava ahir al-
guns senyals de l’artista als pro-
fessionals entre bambolines,
com que necessitava acabar.Ai-
xò sí, tots els consultats per
aquest diari estaven encantats
amb el concert que van viure.

LLEONARD DELSHAMS
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Jornada sobre literatura i cine ambVerdaguer i Betriu
❘ LLEIDA ❘ La UdL acull entre ahir
i avui la desena edició de la Jor-
nada sobre Literatura i Ense-
nyament que en aquesta edició
està dedicada a Literatura i Ci-

nema. Una de les primeres ac-
tivitats va ser la taula redona
De la literatura al cinema, mo-
derada per Jorge Nieto i amb
la participació dels cineastes

Francesc Betriu iAntoniVerda-
guer, a banda deVicençVillato-
ro, actual director del CCCB.
Avui estan previstes diverses
conferències.

ARTSESCÈNIQUESACTIVITATS
TWITTER @TEATRESCORXADOR

Una de les visites a les instal·lacions d’Encara Farem Salat.

‘Anemaca l’artista’visita Festuc
Teatre i Encara FaremSalat
❘ LLEIDA ❘ El Teatre Municipal de
l’Escorxador de Lleida va orga-
nitzar ahir una altra visita guia-
da a tallers de companyies llei-
datanes. Una activitat que por-
ta per títol Anem a ca l’artista i
amb la qual, en aquesta ocasió,
els visitants van poder conèixer
els secrets de les formacions te-

atrals Encara Farem Salat i Fes-
tucTeatre. Els assistents van des-
cobrir com els artistes dissenyen
i creen les titelles que surten a
escena, com es construeixen les
escenografies i s’arregla la roba,
entre altres aspectes. La visita
va començar amb la música de
Pastorets Rock.

NovaBíblia il·lustrada
perPericoPastor

PUBLICACIONS

❘BARCELONA ❘Acaba de sortir pu-
blicada la Bíblia de la Comu-
nitat, una nova edició, la quar-
ta, de la Sagrada Escriptura,
en format gran, text de la Bí-
blia Catalana Interconfessi-
onal i 21 il·lustracions a co-
lor, a més de la coberta, de
Perico Pastor.

Mostren la taula que
va‘recomprar’Aragó

ART

❘OSCA ❘ El Museu d’Osca exhi-
birà a partir de demà la tau-
la de Pere Garcia de Bena-
varri queAragó va recomprar
a Catalunya i que era al Mu-
seu de Lleida. La Diputació
l’havia adquirit en una sub-
hasta.

L’art de Lleida
itinerarà a
Barcelona

EXPOSICIONS

❘ LLEIDA ❘ L’art de Lleida pot
veure’s des d’ahir a Marto-
rell i posteriorment en diver-
sos municipis de Barcelona,
com Sant Cugat delVallès, Ri-
pollet,Terrassa, Manresa,Vi-
lafranca del Penedès oVila-
nova i la Geltrú, amb l’expo-
sició Art en trànsit. Es tracta
d’una mostra itinerant a par-
tir del fons de la Panera, que
inclou 24 obres de 16 artis-
tes d’aquest fons.

■ El crític de SEGRE Javier
de Castro reconeixia ahir que
només havia notat “cansada”
la veu de Serrat a la Llotja fu-
gaçment molt a l’inici, una co-
sa que en el moment va atri-
buir que “no havia escalfat
prou la veu”. Tanmateix,
aquesta impressió va canviar

ràpidament i va sortir “agra-
blemente sorprès al veure que
aguantava dos hores fantàs-
tiques i en què en cap mo-
ment no se li va notar la veu
fatigada”, va assenyalar men-
tre recordava quemolts grups
han hagut de cancel·lar con-
certs per afonies.

“Agradablement sorprès de
veure’l cantar dos hores”


