
La proposta “elegant” i 
“íntima” del nou disc de 
Lluís Capdevila, a Lleida
El pianista de Falset farà un concert a 
l’octubre a l’Auditori Enric Granados
L’Auditori Municipal Enric 
Granados acull el pròxim 
3 d’octubre el concert del 
pianista Lluís Capdevila en 
què presentarà el seu segon 
SｷゲI けCｷﾐWﾏ;ピI R;Sｷﾗげが 
una proposta “elegant” i 
さｹﾐピﾏ;ざ ケ┌W W┗ﾗI; ;ﾉ ﾏﾙﾐ 
del cinema.

Lleida
A. SÁNCHEZ

“El que hi ha darrere d’aquesta 

música és la història de la meva 

vida, una història entre el Prio-

rat, la terra d’on sóc, i Nova York, 

on he viscut durant 10 anys i em 

vaig formar com a músic i vaig fer 

els meus primers concerts”. Amb 

aquestes paraules resumeix Lluís 

Capdevila CｷﾐWﾏ<ピI R;Sｷﾗ, el seu 

segon disc d’estudi, més  “ele-

ｪ;ﾐデが SｷヴWIデW ｷ ｹﾐピﾏざ ケ┌W Diàs-
ヮﾗヴ;が さque tenia un component 

de jazz més gran”, amb el qual va 

debutar l’any 2017 i que ja va pre-

sentar a Lleida, a l’Auditori Enric 

Granados, mateix escenari que 

el pianista de Falset trepitjarà el 

pròxim 3 d’octubre per presentar 

en societat aquest nou treball. 

“Tinc moltes ganes que la gent 

de Lleida conegui la meva músi-

ca. Aquí vaig presentar el meu 

primer disc i la veritat és que en 

guardo un molt bon record i vaig 

quedar molt content”, explica 

Capdevila. Sobre les nou com-

posicions que formen el disc, 

el músic explica que tenen un 

“gran component melòdic i mol-

ta varietat rítmica” i afegeix que 

cada cançó “representa un estat 

Sげ<ﾐｷﾏ SｷaWヴWﾐデが ;ﾉｪ┌ﾐゲ ﾏYゲ ﾗヮピ-

mistes i d’altres més melancòlics i 

nostàlgics”. 

Tot i que és llicenciat en dret 

i s’hi va dedicar durant 10 anys a 

ﾉげﾗgIｷが C;ヮSW┗ｷﾉ; デWﾐｷ; ┌ﾐ; ｪヴ;ﾐ 
passió: la música. “Ho vaig deixar 

tot i vaig renunciar a la meva ca-

rrera per centrar-me en el pro-

IYゲ IヴW;ピ┌ ｷ Wﾐ ﾉ; SWaWﾐゲ; SW ﾉ; 
música en viu”, explica el músic, 

que afegeix que aquest caràcter 

WﾏヮヴWﾐWSﾗヴ ケ┌W Wﾉ SWgﾐWｷ┝ ﾉげｴ; 
servit per transmetre al públic 

una “música de veritat i sincera”, 

oferint concerts que pretenen ser 

“un viatge únic i una experiència”. 

CｷﾐWﾏ;ピI R;Sｷﾗ ha comptat 

amb col·laboracions interessants 

ｷ SW ﾉ┌┝W Iﾗﾏ ﾉ; SWﾉ デヴﾗﾏヮWピゲ-

ta estatunidenc Tom Harrell i el 

baixista grec Petros Klampanis. 

Des de la seva publicació el pas-

ゲ;デ ﾏWゲ SW aWHヴWヴが ﾉ; IヴｹピI; ｴ; 
ピﾐｪ┌デ IﾗﾏWﾐデ;ヴｷゲ ヮﾗゲｷピ┌ゲ ┗Wヴゲ 
Wﾉ SｷゲIが ピデﾉﾉ;ﾐデどﾉﾗ SW さデヴWゲﾗヴざ ｷ 
SげﾗHヴ; さゲ┌Hピﾉｹゲゲｷﾏ;ざく

FOTO: Selena García / けCｷﾐWﾏ;ピI R;Sｷﾗげ Yゲ Wﾉ ゲWｪﾗﾐ SｷゲI SW C;ヮSW┗ｷﾉ;
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Exposen el vessant 

més desconegut i 

alhora creatiu de 

Lina Bo Bardi 

La seu de la Demarcació de 

Lleida del Col·legi d’Arquitectes 

de Catalunya (COAC) inaugura 

avui l’exposició Lｷﾐ; Bﾗ B;ヴSｷ ; 
B;ｴｷ;. La mostra recull un dels 

ヮWヴｹﾗSWゲ ﾏYゲ IヴW;ピ┌ゲ ｷ ;ﾉｴﾗヴ; 
menys coneguts de l’arquitec-

ta italo-brasilera Lina Bo Bardi, 

amb obres realitzades a Bahia 

entre el 1958 i el 1964.

L’artista de Girona 

Assumpció Mateu 

exposa la seva 

obra a Balaguer

La Fundació Marguerida de 

MﾗﾐビWヴヴ;デﾗ ｷﾐ;┌ｪ┌ヴ; SWﾏ< 
(20.00) l’exposició PﾗｷWゲｷゲ de la 

gironina Assumpció Mateu. Les 

ﾗHヴWゲ ケ┌W Iﾗﾐgｪ┌ヴWﾐ ﾉ; ﾏﾗゲデヴ; 
evidencien una manera de ser i 

d’estar que produeix conscièn-

Iｷ; ｷ ケ┌W ﾉげ;ヴピゲデ; Iﾗﾐ┗WヴデWｷ┝ Wﾐ 
el mirall mitjançant en qual ens 

mostra la realitat que transita.

La tradicional Diada Castellera de Sant 

Miquel se celebrarà el 29 de setembre

La Fundació Sorigué porta a Lleida la 
provocadora obra de Mat Collishaw

La tradicional Diada Castellera de Sant Miquel se celebrarà el diu-

menge 29 de setembre a les 12.00 del migdia a la Plaça Paeria. En-

ｪ┌;ﾐ┞が Iﾗﾏヮデ;ヴ< ;ﾏH ﾉ; ヮ;ヴピIｷヮ;Iｷﾙ SW ﾉ; Cﾗﾉﾉ; VWﾉﾉ; SWﾉゲ Xｷケ┌Wデゲ SW 
V;ﾉﾉゲが ﾉ; Cﾗﾉﾉ; Jﾗ┗W Xｷケ┌Wデゲ SW V;ﾉﾉゲ ｷ Wﾉゲ C;ヮｪヴﾗゲゲﾗゲ SW M;デ;ヴﾙが ; ﾏYゲ 
SW ﾉ; Iﾗﾉﾉ; ;ﾏgデヴｷﾗﾐ;ぎ Wﾉゲ C;ゲデWﾉﾉWヴゲ SW LﾉWｷS;く

El Museu de la Fundació Sorigué, situat al carrer Alcalde Pujol, inau-

ｪ┌ヴ; ;┗┌ｷが ; ヮ;ヴピヴ SW ﾉWゲ ヱヱくヰヰ ｴﾗヴWゲが ﾉげW┝ヮﾗゲｷIｷﾙ M;デ Cﾗﾉﾉｷゲｴ;┘く TｴW 
EﾐS ﾗa IﾐﾐﾗIWﾐIWく LげﾗHヴ; ﾗaWヴWｷ┝ ┌ﾐ; ┗ｷゲｷﾙ ｷﾐデWｪヴ;ﾉ SW ﾉ; I;ヮピ┗;Sﾗヴ; ｷ 
ヮヴﾗ┗ﾗI;Sﾗヴ; ヮヴﾗヮﾗゲデ; SW ﾉげ;ヴピゲデ; ｷ Iﾗﾐ┗ｷS; ; ﾉ; ヴW｡W┝ｷﾙ ゲﾗHヴW ﾉ; ヴWﾉ;-

ció de l’ésser humà amb la naturalesa i amb la preeminència digital.

Un espectacle 
literari recorda  
la figura de 
Guillem Viladot
El pròxim 30 d’octubre, la sa-

la 2 del Teatre de l’Escorxador 

de Lleida acollirà l’espectacle 

literari G┌ｷﾉﾉWﾏ Vｷﾉ;Sﾗデが ﾉげｴﾗﾏW 
ケ┌W Wゲピﾏ;┗; ﾉ; ｴ┌ﾏｷﾉｷデ;デ SWﾉゲ 
ヮ;ヴS;ﾉゲ. Es tracta d’una pro-

ヮﾗゲデ; ケ┌W デY Iﾗﾏ ; ﾗHﾃWIピ┌ 
aWヴ ヮヴWゲWﾐデ ﾉ; gｪ┌ヴ; ｷ ﾗHヴ; SW 
l’autor coincidint amb la com-

memoració del vintè aniversa-

ri de la seva mort.

L; S;ﾉ; SW J┌ﾐデWゲ SW ﾉ; F;I┌ﾉデ;デ 
de Dret (Campus de Cappont) 

;I┌ﾉﾉ ;┗┌ｷが ; ヮ;ヴピヴ SW ﾉWゲ ヱΓくヰヰ 
hores, la presentació del llibre 

LWIIｷﾗﾐWゲ SW SWヴWIｴﾗ ;Sﾏｷﾐｷゲ-
デヴ;ピ┗ﾗ, del professor Antonio 

Ezquerra Huerva. Aquest ma-

nual, que supera les 1.000 pàgi-

nes, recull de forma rigorosa tot 

el que té a veure amb el dret ad-

ﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┌ ; デヴ;┗Yゲ SW ヲΑ ﾉﾉｷNﾗﾐゲ 
confeccionades per 19 autors de 

9 universitats.

Presenten un 

manual sobre dret 

administratiu


