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MÚSICA ACTIVITATS
MAGDALENA ALTISENT

Quarta edició de l’Aplec
Modernista de Ponent
❘ LLEIDA ❘ La quarta edicióAplec
Modernista de Ponent, que
organitza el col·lectiu Natros
Sols, comença avui amb la
presentació oficial a la botiga Vinils Records, on podrà
veure’s una exposició d’algunes de les millors portades
dels discos dels anys 60 a Catalunya. A la nit (00.30 h)
tindrà lloc una sessió de DJ

a la Casa de la Bomba. Demà a La Boîte actuaran Trau
i els DJ Julio Action i PD
Mante. Dissabte serà el dia
gran del certamen amb una
trobada d’escúters, vespes i
altres motocicletes i diverses
sessions musicals que acabaran al Cafè del Teatre amb
Mosen Bramit Morera i els
Morts.

MAGDALENA ALTISENT

Els poetes no han dubtat a participar en el projecte Ágatha per escriure sobre l’autisme.

La literatura omple el Cafè
del Teatre per partida doble
Presenten ‘Autisme, trenquem el silenci amb la poesia’
❘ LLEIDA ❘ La poesia i la inclusió
van omplir ahir el Cafè delTeatre.Va ser amb la presentació
del llibre Autisme, trenquem el
silenci amb la poesia (Viena)
en el qual 150 poetes escriuen
per trencar el silenci que embolcalla l’autisme. Hi ha textos
dels lleidatans Joan Margarit,
Jordi Pàmias, Xavier Macià,
Juanjo Manau o Rosa Fabregat,
a més de plomes com Joana
Raspall, Carles Duarte o García Lorente, que precisament
poc abans presentava en el mateix espai Variacions essencials (vegeu el desglossament).
El llibre forma part del projecte Ágatha, que naix d’un grup
d’escriptors decidits a sensibilitzar la societat sobre aquest
trastorn. L’acte va comptar amb
la presència de l’alcalde, Àngel
Ros, i l’edil de Cultura, Montse Parra.

ITMAR FABREGAT

Exposició fotogràfica sobre Lleida a la Biblioteca
❘ LLEIDA ❘ La Biblioteca Pública de Lleida acull des d’ahir l’exposició fotogràfica Lleida en un clic, que mostra diferents aspectes de la ciutat. La mostra, que inclou al voltant de 80 instantànies, podrà visitar-se fins al pròxim 31 de maig. És organitzada per l’Associació Amics de la Foto de Lleida, que
pretén donar-se a conèixer a la ciutat amb aquesta instal·lació.

El rock de Burning, a la sala Manolita de Lleida
❘ LLEIDA ❘ La sala Manolita de Lleida acollirà demà el concert
de rock’n’roll de Burning, emmarcat en el cicle Els 300 de
Manolita. El preu de l’entrada serà de 15 euros anticipada
i 18 euros a taquilla. Presentaran el seu últim treball, Pura
sangre.

Bob Dylan versiona Sinatra i anuncia nou disc
‘Variacions essencials’ ■ Antonio García Lorente va presentar

ahir al Cafè del Teatre el poemari Variacions essencials, en un
acte conduït per Rosario Curiel i Josep Anton Soldevila. L’acte va comptar amb la presència de l’autor, que va escriure el llibre amb la pretensió de crear “un antillibre de poemes”.

❘ MADRID ❘ Bob Dylan ha publicat al seu web una versió de Full
moon and empty arms, el clàssic gravat el 1945 per Frank
Sinatra.Aquesta versió és el primer avançament de Shadows
in the Night, el nou disc que Dylan llançarà a finals d’aquest
any, com ha confirmat un portaveu a Rolling Stone.

