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El Cafè Curt prepara una
sessió de joves animadors

Pau Donés explica la seva
lluita contra el càncer en
un documental de Movistar

El cicle de curtmetratges aprofita avui la
proximitat de la Mostra de Cinema Animac

El cantant i compositor Pau Donés explica la seva lluita contra
el càncer de colon que li van diagnosticar l’agost de l’any 2015
en el documental Jarabe contra
el cáncer, que estrenarà aquesta
nit Movistar +.
El fundador de Jarabe de Palo i autor d’èxits com La flaca o
Depende, busca desestigmatizar
i donar visibilitat a la malaltia i
a les seves reflexions en aquest
documental que compta amb
imatges filmades per ell mateix
i la direcció d’Albert Solé.
El documental mostra com el
músic no ha aturat la seva activitat i prova de seguir fent una vida “lo més normal possible, sense drames i amb realisme”, va

Aprofitant la proximitat
de la Mostra de Cinema
d’Animació de CatalunyaAnimac, el cicle Cafè Curt
programa avui una sessió
amb curts d’animació.
Lleida
REDACCIÓ
Tot aprofitant la imminent edició
de la Mostra de Cinema d’Animació de Catalunya, més coneguda
com a Animac, que comença a
Lleida el dijous dia 2 de març, el
cicle Cafè Curt, en col·laboració
amb l’esmentat festival, selecciona una mostra de joves animadors nacionals, que sense formar
part de la secció oficial d’Animac,
mereixen el seu reconeixement.
Aquesta projecció tindrà lloc
aquesta nit, a les 21.30 hores,
al Cafè del Teatre de Lleida amb
entrada gratuïta. La sessió estarà
formada per Jon & Jane, de Joan
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Carles Vegas (Premià de Mar); La
Folie, de Ricard López (Barcelona); 3 moscas a medida, de María Álvarez i Elisa Morais (Madrid);
Luna. luna, d’Arnau Gallen (Barcelona); Mecánico, d’Alba Capilla
(València); La Grieta, de Jordi Piu-

La UdL celebrarà el 75è
aniversari de la mort
del poeta Màrius Torres
2017. 75 anys de la mort de Màrius Torres i 70 anys de l’edició
de Coyoacan de les seves Poesies. La Càtedra Màrius Torres de
la Universitat de Lleida celebrarà
aquestes dates amb tres línies
d’actuacions diferents: la convocatòria del II Simposi Internacional Màrius Torres per contribuir

a la difusió i estudi de l’obra i la
figura del poeta lleidatà, la preparació de diverses edicions i la promoció de traduccions diverses de
la seva obra.
El Simposi, sota el lema La
ciutat d’ideals que volíem bastir, comptarà amb tres àmbits de
treball: Noves lectures de Màrius

lachs i Lula Gómez (Barcelona); A
Vörösbegy (The Robin), de Carlos
Rufas Rufas (Barbastro); Vida mía,
de M. Carmen Poveda (València),
i Unsew de Romina León, Santi
Mejías, Rodrigo Samayoa (Barcelona).

Torres, dedicat a les recents investigacions sobre el poeta; Arts i
literatura catalana durant el període d’entreguerres (1914/1945)
centrat en la relació de Torres
amb la música o la pintura i Influències i confluències en la poesia
catalana de la primera meitat del
segle XX, en què es posarà la poesia del lleidatà en relació amb el
seu context europeu.
A banda de la part més acadèmica, el Simposi comptarà amb
activitats paral·leles, com ara una
ruta literària, una taula rodona de
poetes actuals i un diàleg.

El fundador de
Jarabe de Palo
dóna visibilitat
a la malaltia
indicar la cadena. Jarabe contra
el cáncer és, a més, el retrat de
la lluita diària contra la malaltia
a l’hospital públic Vall d’Hebron,
a través de l’experiència de Pau
i també d’altres pacients i infermers. L’objectiu és reivindicar el
treball abnegat i sovint poc reconegut dels professionals de la
sanitat pública.

Sopa de Cabra, Amics
de les Arts i Txarango,
al quart Canet Rock
Txarango, Els Amics de les Arts,
Sopa de Cabra, Jarabe de Palo,
Zoo i La Iaia actuaran a la quarta edició del Canet Rock, que se
celebrarà l’1 de juliol a Canet de
Mar (Barcelona), segons va informar ahir el seu creador, Josep
Maria Mainat.
Doctor Prats, Itaca Band, Gossos, Búhos, Miquel del Roig i dos
bandes més que encara no s’han
desvetllat completen el cartell,
integrat per una quinzena de
formacions catalanes.
Canet Rock reunirà al Pla d’en
Sala de Canet de Mar a grups
catalans consolidats que presenten els seus nous treballs
discogràfics, així com a bandes
emergents.

Cal destacar l’actuació de Jarabe de Palo, en el que serà el
concert de retorn de la banda
després de la temporada de descans que s’ha pres el seu líder.
Amb l’espectacle 20 años de Jarabe de Palo, Pau Donés i el seu
grup donaran un concert únic,
en el qual repassaran els millors
temes de tota la seva carrera.
A diferencia de la resta de concerts de la gira 50 palos, Jarabe
de Palo oferirà a Canet Rock un
directe elèctric.
Els cèlebres Sopa de Cabra
pujaran a l’escenari del Pla d’en
Sala per primera vegada, dins
l’apartat dels Hits de..., en què
els espectadors elegiran les cançons que volen escoltar.

i
Regalem 20 entrades
per al partit de bàsquet

Actel Força Lleida - TAU Castelló
Lliga LEB Or
Divendres 24/02/2017 a les 21.00 h - Barris Nord

Si voleu assistir-hi passeu AVUI per les nostres instal·lacions del Polígon
Industrial El Segre, parcel·la 118, d’11.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 18.00 h.
Si sou subscriptors, tindreu 2 invitacions com a màxim per subscripció.
Promoció vàlida fins a exhaurir les invitacions.

