NEWS MENSUAL MAIG 2022
LA TEMPORADA ARTS EN VIU LLEIDA
VENDA D'ENTRADES
Atesa la situació sanitària, us recomanem la compra d'entrades en línia al web
latemporadalleida.cat
HORARI DE TAQUILLES DE LATEMPORADA LLEIDA
AUDITORI MUNICIPAL ENRIC GRANADOS
Matí: dimarts i dijous de 10.00 h a 12.00 h
Tarda: de dimarts a divendres de 17.00 h a 20.00 h
(Dilluns tancat)
Els dies de concert la taquilla obrirà dues hores abans exceptuant els dies dels concerts familiars
que obrirà una hora abans.

TEATRE MUNICIPAL DE L'ESCORXADOR
De dilluns a divendres (no festius) de 17.00 h a 20.00 h
Dimarts i dijous de 10.30 h a 12.30 h
Funcions en caps de setmana i festius: 1 hora abans de la representació

TEATRE DE LA LLOTJA
Taquilla tancada fins nou avís
(Disculpeu les molèsties)

AUDITORI MUNICIPAL ENRIC GRANADOS
«VIVALDI! ON SÓN LES ESTACIONS?»
Dimarts, 3 de maig de 2022
19.00 h. Sala 2
Conferència a càrrec de Dolors Ricart
Cicle de conferències "Parlem de Música, una eina per anar de concert" de la Biblioteca Fonoteca de
l'Auditori Municipal Enric Granados.
Entrada Lliure

«2 PIANOS. PORTÉ & TOLMOS»
Dijous, 5 de maig de 2022
20.30 h. Sala 1
Josep M. Porté i Antoni Tolmos, pianos

Un recorregut per grans clàssics de la música pop i rock interpretats a dos pianos de cua que,
contraposats, acostaran a l'espectador a un nou registre musical en què hi descobrirà paisatges
sonors vibrants.
Entrada general: 15 € / Reduïda: 12 €

«JERRY BERGONZY ORGAN QUARTET FEATURING PERICO SAMBEAT»
Diumenge, 8 de maig de 2022
19.00 h. Sala 2
El bostonià Jerry Bergonzi en aquesta nova visita, ens ofereix la seva versió més rítmica amb
Renatto Chicco a l'orgue Hammond, Andrea Michelutti a la bateria i la participació molt especial del
saxofonista valencià Perico Sambeat.
Entrada anticipada: 13 € / Taquilla: 15 €

«LES QUATRE ESTACIONS DE VIVALDI»
Divendres, 13 de maig de 2022
20.00 h. Sala 1
Liza Ferschtman, violí
Franz Schubert Filharmonia
Rinaldo Alessandrini, director
Alessandrini és un dels experts en música barroca més prestigiosos del món. Les seves gravacions
d'obres de Vivaldi són de referència i gaudir-lo dirigint Les quatre estacions amb la violinista
holandesa Liza Ferschtman, és tot un luxe.
Entrada general: 30 € / Reduïda: 25 €

«ABBA»
Diumenge, 15 de maig de 2022
19.00 h. Sala 1
Banda Simfònica Unió Musical de Lleida
Esteve Espinosa, director
ABBA és el nostre particular homenatge, amb uns arranjaments nous especialment escrits per a la
nostra banda, a una de les modalitats de música 'pop' o 'lleugera' més universalment aclamades:
les cançons del quartet suec.
Entrada general: 18 € / Reduïda: 12 €

«TEIXIDOR, PÄRT, BRAHMS: QUATRE INSTRUMENTS I TRES MONS
SONORS»
Dijous, 19 de maig de 2022
20.00 h. Sala 2
Quartet Teixidor

Josep Teixidor va escriure sis quartets de corda brillants i d'una gran originalitat. L'estonià Arvo
Pärt és el compositor viu més interpretat arreu del món. Psalom forma part del conjunt d'obres
escrites dins l'anomenat 'minimalisme sacre'. Música contemplativa, hipnòtica. A la segona part,
podrem escoltar el primer quartet de Brahms, acabat el 1873.
Entrada general: 11 € / Reduïda: 9 €

«AMB VEU DE DONA. DONES COMPOSITORES, DONES AMB
PERSONALITAT»
Divendres, 20 de maig de 2022
20.00 h. Sala 2
Mireia Pintó, mezzosoprano
Sílvia Bel, actriu
Vladislav Bronevetzky, piano
En aquest recital per a veu i piano amb intervencions teatrals, es posa en relleu l'obra de les
compositores com Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Pauline Viardot i Cécile Chaminade amb
fragments de compositors que retraten dones amb forta personalitat, tot reivindicant el paper de la
dona en la Música. (Aquest concert estava programat pel 18 de març i es va haver d'ajornar).
Entrada general: 11 € / Reduïda: 9 €

«SMOKING BLUES»
Divendres, 27 de maig de 2022
20.00 h. Sala 2
Lluís "Nano" Navarro, guitarra i veu; Joan Pau Cumellas, harmònica; Víctor Alba, piano; Ignasi
González, contrabaix; Joan Andreu, bateria.
Una formació de blues en el sentit més ampli del gènere, liderada per en Lluís "Nano" Navarro,
conegut i reconegut pel seu estil personal. Amb un dels grans de l'harmònica, Joan Pau Cumellas, i
una rítmica que aplega el bo i millor dels músics de la terra.
Entrada anticipada: 13 € / Taquilla: 15 €

«PASSIÓ GITANA»
Diumenge, 29 de maig de 2022
19.00 h. Sala 1
Cristina Casale, piano
Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida
Alfons Reverté, director
L'OJC estrena mundialment el Concierto Flamenco d'Abraham Espinosa, dedicat a Enric Granados.
Serà en la versió de Cristina Casale, una destacadíssima pianista especialitzada en la seva música.
També gaudirem de dues obres emblemàtiques de Falla: El Sombrero de Tres Picos i l'Amor Brujo.
Entrada general: 15 € / Reduïda: 12 € / Amics OJC: 10 €

TEATRE MUNICIPAL DE L'ESCORXADOR
«UNA NIT AMB MAG LARI»
Diumenge, 8 de maig de 2022
12.00 h i 18.00 h. Sala 1
Entrada general: 15 €
Venda d'entrades: https://www.entrapolis.com/entrades/una-nit-amb-el-mag-lari-teatre-municipalde-lescorxador-sala-1

«FIRA DE TITELLES»
Dissabte, 30 d'abril i diumenge, 1 de maig de 2022
Consulta el programa: https://firatitelles.blogspot.com/

TEATRE DE LA LLOTJA
«MARE DE SUCRE»
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA I ESCENARIS ESPECIALS
Divendres, 13 de maig de 2022
20.00 h. Durada: 1 h 50 min
Entrada general: 22 € / Reduïda: 18 €
Venda d'entrades: https://latemporadalleida.koobin.com/maredescure_cat

ALTRES ESPECTACLES
33a FIRA DE TITELLES DE LLEIDA
Del 29 d'abril a l'1 de maig de 2022
Més informació

ARTS VISUALS
CENTRE D'ART LA PANERA
Plaça de la Panera, núm. 2
Tel. 973 262 185
comunicaciolapanera@paeria.cat
lapanera.cat
De dimarts a dissabte de 10.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 19.00 h
Diumenges i festius d'11.00 h a 14.00 h
Dilluns tancat

EXPOSICIONS EN CURS
«MIREIA SALLARÈS. TENIR UNA HISTÒRIA, TENIR UNA
RESPONSABILITAT»
Comissariada per Joana Masó
Del 5 de març al 22 de maig de 2022
Aquesta exposició fa dialogar dos projectes de Mireia Sallarès, a través de la noció d'història
potencial i de les formes de responsabilitat que s'hi troben implicades. Tal com proposa la
investigadora de la fotografia i escriptora Ariella Aïsha Azoulay, la història potencial és un exercici
per desaprendre la Història tal com ens ha estat transmesa, esborrant aquelles experiències que
s'hi han resistit: aquelles que van passar, però que ni tan sols hem pogut oblidar perquè no ens han
deixat saber que existien.

«EL VERB HARMÒNIC»
Comissariada per David Armengol
Del 5 de març al 22 de maig de 2022
Johanna Billing / Fito Conesa / Jack Davidson / Laia Estruch / Inés García / Dani Montlleó / Jaume
Pitarch / Irene Solà / Richard T. Walker
El verb harmònic assaja un plantejament discursiu en què la cançó, i més específicament la veu
musicada, s'erigeix en fil conductor d'una exposició que prioritza l'escolta com a principal estímul
sensorial, i distribueix els continguts -els relats- segons una seqüència de fragments de temps
breus: les cançons. Cançons que parlen dels llocs i de la gent, del territori i el paisatge, de fantasies
marines, de la història de la música i, fins i tot, del context mateix de l'art contemporani.

«JINGLE. UN FIL DE VIDA MUSICAL. LAIA ESTRUCH»
Del 5 de març al 22 de maig de 2022
Espai MiniPanera
Proposta educativa i performàtica de Laia Estruch, basada en la invitació a produir, assajar i
presentar en públic una peça de so publicitària que ens representi i ens doni a conèixer als altres a
través de la nostra veu.

«EDICIONES ORIGINALES. 77MAGAZINE: HISTÒRIES VERITABLES»
Comissariada per Anna Roigé
Del 5 de març al 22 de maig de 2022
Centre de Documentació
77 Magazine és un múltiple de fotografia d'Ediciones Originales. Aquest projecte prové de la idea
de l'arxiu fotogràfic, de la producció «lateral» d'imatges, que gairebé tots els creadors del camp
que sigui fan servir com a estudi preliminar d'una obra. 77 Magazine posa l'accent precisament en
aquests preliminars, que són els que alimenten aquesta col·lecció de fotografies sui generis.

ACTIVITATS
«ADRIEN M & CLAIRE B. ACQUA ALTA - LA TRAVERSÉE DU MIROIR»

INSTAL·LACIÓ INTERACTIVA
Del 26 d'abril al 8 de maig de 2022
La Fira de Titelles de Lleida en col·laboració amb La Panera presenten aquesta instal·lació
interactiva en forma de llibre pop up en realitat augmentada.

«FRANCESC TOSQUELLES O EL DRET A DESBARRAR. INNOVACIÓ EN
SALUT MENTAL I LA SEVA INFLUÈNCIA EN LA INCLUSIÓ SOCIAL»
TAULA RODONA
Dijous, 5 de maig de 2022
18.30 h
Taula rodona a càrrec de Modest Corbella, psicòleg i deixeble de Francesc Tosquelles, Carles de
Ahumada, director de L'Olivera i Pau Moragas, responsable de producció de L'Olivera.

«AIXÒ NO ÉS UNA CÒPIA»
TALLER FAMILIAR AMB DO THE PRINT
Dissabte, 14 de maig de 2022
17.30 h
Necessària inscripció prèvia

«LA NIT DELS MUSEUS»
Dissabte, 14 de maig de 2022

«SIRENA»
Performance a càrrec de Laia Estruch
20.00 h

«VISITES COMENTADES A LES MOSTRES»
De 20.00 a 00.00 h

MUSEU D'ART JAUME MORERA
Major, 31, Edifici Casino
Tel. 973 700 419
mmorera@paeria.cat
www.paeria.cat/mmorera
De dimarts a dissabte d'11.00 h a 14.00 h i 17.00 h a 20.00 h.
Diumenges i festius d'11.00 h a 14.00 h.
Dilluns tancat

EXPOSICIÓ EN CURS
«ENCREUAMENTS. DIPÒSITS DE LA COL·LECCIÓ NACIONAL DE
FOTOGRAFIA I D'ART CONTEMPORANI»
A cura de Jesús Navarro
Prorrogada fins al 3 de juliol
Aquesta mostra presenta les darreres adquisicions d'obra del Museu procedents dels dipòsits de la
Col·lecció Nacional de Fotografia i de la Col·lecció Nacional d'Art Contemporani.
Espai 1 (Av. de Blondel, 40, baixos): Encreuaments. Dipòsits de la Col·lecció Nacional de Fotografia:
Paula Artés / Santi Iglesias / Espe Pons / Jordi V. Pou / Toni Prim / Palmira Puig
Espai 2 (C. Major, 31, Edifici Casino, 1a planta): Encreuaments, Dipòsits de la Col·lecció Nacional
d'Art Contemporani: Antoni Abad / Nora Ancarola / Mar Arza / Albert Bayona / David Bestué / Albert
Coma Estadella / Àngel Jové / Pere Llobera / Javier Martín Llavaneras / Pol Merchan / Carles Hac
Mor / Marina Núñez / Olga Olivera-Tabeni / Joan Pallé / Antoni Pinent / Carles Pujol / Lluís Trepat /
Rubén Verdú

ACTIVITATS
«SOTA LA LLUM DE MAR» D'ESPE PONS
PRESENTACIÓ DEL FOTOLLIBRE
Dimecres, 4 de maig de 2022
18.30 hores
A càrrec d'Oriol Bosch, historiador de la fotografia i coordinador d'exposicions i activitats del
Museu d'Art Jaume Morera i Espe Pons, fotògrafa i autora del fotollibre.

«LA NIT DELS MUSEUS»
Dissabte, 14 de maig de 2022
Museu de Lleida, Museu d'Art Jaume Morera, Centre d'Art La Panera, Seu Vella de Lleida,
CaixaForum Lleida, Castell dels Templers de Gardeny, Museu de l'Aigua i Roda Roda, Museu de
l'Automoció de Lleida.
Com cada any, els museus i equipaments patrimonials i culturals de la ciutat de Lleida celebren
conjuntament aquesta iniciativa europea amb diverses activitats des de les 20.00 h a les 24.00 h.

ALTRES ESPAIS
«EXPOSICIÓ DE PINTURES DE JOAN PERE MASSANA»
Del 15 de maig al 18 de juny
Galeria Espai Cavallers
Cavallers, núm. 31-33
De dimarts a divendres de 10.30 a 14.00 h i de 16.30 a 20.00 h.
Dissabte de 10.30 a 14.00 h i de 16.30 a 20.30 h.
Diumenge i dilluns tancat

AUDIOVISUALS
CAFÈ CURT - PROJECCIONS CURTMETRATGES
Dimecres, 25 de maig de 2022
20.30 h. Cafè del Teatre
Entrada lliure

FESTES I TRADICIONS
FESTA MAJOR DE LLEIDA
Del 6 a l'11 de maig: Festa Major de Lleida. Sant Anastasi 2022
Més informació: www.festeslleida.cat

LA CASA DELS GEGANTS
Avinguda de Blondel, núm. 64
Tel. 973 700 393
festes@paeria.cat
La Casa dels Gegants
De dimarts a divendres de 10.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 20.00 h
Dissabtes, d'11.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.00 h. Diumenges i festius, d'11.00 h a 13.30 h
Dilluns tancat
Parteix de la voluntat de crear un espai marc on reunir la col·lecció de la comparseria festiva
municipal i d'obrir-lo, també, als altres grups, comparses, elements i motius festius que configuren
la cultura tradicional i popular de la ciutat de Lleida, amb una especial incidència en la Festa Major,
de tal manera que hi siguin representats igualment.
A la Casa dels Gegants hi podreu veure:

•
•
•
•
•
•
•
•

Els Gegants que formen l'actual grup dels Gegants de Lleida.
Els Capgrossos de la comparsa municipal.
Els Cavallets del Ball de Cavallets.
Les Trampes i el Penó, juntament amb els vestits dels Heralds, Signífers i Pregoner.
Els Marraquets de Lleida.
El Marraco que s'hi fa present a través de diferent material gràfic.
El Ball de Bastonets, el Ball de Moros i Cristians i la Moixiganga.
Breu Història de la Festa Major de Lleida

ACTIVITATS
INAUGURACIÓ DE LES EXPOSICIONS:
Dimarts, 3 de maig
19.00 h. La Casa dels Gegants

«FAÇANES, PEIXERES I UN CONTE»
Sergi Salvó, Iakaré, presenta sota la seva particular visió, una interpretació personal de diferents
elements de la cultura festiva del nostre país, tot recreant escenes que mostren la realitat i la
interpreten de nou amb imaginació, fantasia i una dosi de bon humor.

«GEGANTA ZOBEIDA: 70 ANYS»
La Casa dels Gegants, presenta de nou un conjunt de fotografies de Manel Torres Tatjé que
mostren l'arribada, l'any 1952, de la geganta Zobeida a la ciutat de Lleida el dia 10 de maig.

PARLEM DE FESTA:

«L'ÀLIGA COM A FIGURA DEL BESTIARI FESTIU DE LA CIUTAT DE
LLEIDA»
Dimecres, 4 de maig
19.00 h. La Casa dels Gegants
Conferència a càrrec de Ramon Miró i Baldrich
Com a prèvia de la presentació de l'Àliga de la ciutat, Ramon Miró Baldrich, doctor en filosofia i
lletres, ens mostrarà la seva recerca sobre l'Àliga de Lleida als segles XVI - XVII.
Hi col·labora: ACPT Aurembiaix

LITERATURA
«VILADOT ENS PORTA A L'HORT»
Dimarts, 17 de maig de 2022
19.00 h. Hort de Santa Clara (c. de Lluís Besa, 22-24)
Amb Meritxell Cucurella Jorba i Olza Olzeta, que donaran veu a la poesia més sensual de Guillem
Viladot, continguda en Urc del cos i Amor físic amb motiu de la commemoració del Centenari de
naixement de l'autor.
Meritxell Cucurella Jorba, poeta, activista cultural, guanyadora del Premi de poesia Màrius Torres
2020, entre d'altres.
Olza Olzeta, poetry-slamer sotscampiona d'Espanya 2019, campiona de Santa Coloma 2019,
d'Europa 2020, de Barcelona 2021 i finalista al campionat mundial 2021.
Entrada lliure i gratuïta (sense reserva prèvia)
Ho organitza: Ajuntament de Lleida
(Aquest acte estava inicialmente programat per al 20 d'abril i es va ajornar per les previsions
metereològiques d'aquell moment)

RODA DE CONTES A LES BIBLIOTEQUES DE LLEIDA
«REBOMBORI» AMB PATRÍCIA MCGILL

Xivarri, esvalot, aldarull, renou, borrombori d'animals, de velles, de princeses, de gent com tu i
com jo, que riuen i ploren, criden i juguen, que canten i ballen. tot fent rebombori. Contes de
tradició oral d'arreu del món.

Dimarts, 10 de maig de 2022
17.30 h. Centre Cívic de la Mariola
Divendres, 13 de maig de 2022
15.30 h. Sala de Lectura de Sucs
Dimarts, 17 de maig de 2022
18.00 h. Biblioteca Pública de Lleida
Dijous, 26 de maig de 2022
17.30 h. Biblioteca Municipal de Pardinyes
Consulta amb cada biblioteca si necessita inscripció prèvia

MÚSICA
CAFÈ DEL TEATRE
Les entrades pels esdeveniments que gestionen des del Cafè del Teatre estan a la venda
a Entradium.com

PATRIMONI - CIÈNCIA I TÈCNICA
MUSEU DE L'AIGUA
Avinguda de Miquel Batllori, núm. 52
973 211 992
museuaigua@paeria.cat
Museu de l'Aigua

Campament de la Canadenca
De dimarts a divendres d'11.00 h a 14.00 h i dissabtes de 17.00 h a 20.00 h
Antic recinte dels treballadors de la companyia hidroelèctrica La Canadenca, que acull les
exposicions: «La força de l'aigua», «Aigües del món» i «Joan Oró. El científic de la vida».

Dipòsit del Pla de l'Aigua
Dissabtes, diumenges i festius d'11.00 h a 14.00 h
Antic dipòsit d'aigua potable de la ciutat, construït a finals del segle XVIII. Avui és un espai visitable
i fascinant.

«PORTES OBERTES»
Dimecres, 11 de maig de 2022
D'11.00 a 14.00 h
Amb motiu de la Festa Major, jornada de portes obertes al Campament de la Canadenca i al Dipòsit
del Pla de l'Aigua.

«LA NIT DELS MUSEUS»
Dissabte, 14 de maig de 2022
18.30 h. Campament de la Canadenca
Conferència "Mart, una aposta de tot al vermell", a càrrec de Joan Anton Català, divulgador
científic, on explica què estem cercant a Mart i com ho estem fent.
Amb la col·laboració de la Fundació Joan Oró.
De 20.00 a 24.00 h
Portes obertes al Campament de la Canadenca i al Dipòsit del Pla de l'Aigua.
Consulteu el programa específic.

«CIÈNCIA AL CARRER 2022»
Dissabte, 28 de maig de 2022
De 10.00 a 14.00 h. Plaça Ricard Viñes
Torna la fira de divulgació científica de Lleida, amb centres educatius, divulgadors i institucions que
presenten experiments i treballs científics. Hi trobareu un estand del Museu de l'Aigua, en una
edició especial que estrena nou horari i emplaçament.
Organitza: Servei Educatiu del Segrià, Institut d'Estudis Ilerdencs i Ajuntament de Lleida.

MUSEU DE L'AUTOMOCIÓ - RODA RODA
Santa Cecília, núm. 22 (davant dels Camps Elisis)
Tel. 973 212 635
museuautomocio@paeria.cat
Museu de l'Automoció
De dimarts a dissabte d'11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 20.00 h
Diumenges i festius d'11.00 h a 14.00 h
Dilluns tancat
El Roda Roda - Museu de l'Automoció de Lleida presenta una extensa col·lecció de cotxes,
motocicletes, motors i reproduccions a escala que ens conviden a fer un viatge pel món de la
indústria de l'automòbil a través de la història. Ens transporten a temps passats i ens permeten
reflexionar sobre l'evolució de la tècnica i sobre els canvis socials que l'han envoltada. La seva seu
està instal·lada en un antic taller mecànic.

«VEHICLES FUNERARIS»
La peça del trimestre
Fins al 29 de maig de 2022
El Museu Roda Roda exposa per primer cop una carrossa funerària del segle XIX, acompanyada
d'un Seat 1500 funerari, que ens permeten parlar de pràctiques funeràries, d'adaptacions de
vehicles i de memòria.

«LA NIT DELS MUSEUS»
Dissabte, 14 de maig DE 2022
20.00 h. Museu de l'Automoció - Roda Roda
Xerrada "L'últim viatge. La mort i les seves tradicions a Lleida segons la documentació de l'Arxiu
Municipal", a càrrec de Iolanda Enjuanes, cap de l'Arxiu Municipal de Lleida.
A les 20.30 h, visita guiada a l'exposició.

