
 ACTIVITATS
Festes del Pilar
Missa cantada per l’agrupació Ra-
íces Za-Hu-Te.
Lloc: Església del Pilar. Passeig de 
Ronda, Lleida. 20.00 hores

‘Teatre Territori 
Tàrrega’
Presentació d’aquest llibre, un 
acurat recull amb 100 instantà-
nies del prestigiós fotògraf Josep 
Bou captades en el transcurs de 
25 anys a FiraTàrrega – Fira de Te-
atre al Carrer. 
Lloc: Casa Consistorial de Tàrre-
ga. 20.00 hores.

Grup de lectura
Trobada del grup de lectura de 
novel·la negra entorn de Crema-
ràs en la tempesta, de John Ver-
don.
Lloc: Biblioteca Pública, Lleida. 
18.00 hores.

 CONCERTS
El Petit de Cal Eril + 
Marem Ladson
Dins del circuit Escena! Movistar, 
torna al Cafè del Teatre el pop 
metafísic d’El Petit de Cal Eril. 
També actuarà el grup de pop-
rock Marem Ladson.
Lloc: Cafè del Teatre. 21.30 ho-
res.

 EXPOSICIONS
El transport del 
material hidroelèctric
Selecció de fotografies antigues 
de l’Arxiu Izard, que mostren com 
es van transportar, fa cent anys, 
les peces i grans màquines fins a 
les centrals hidroelèctriques del 
Pallars i de Seròs.
Lloc: Museu de l’Aigua, Lleida. 
Fins al desembre.

‘Bruixeria a les 
terres de Ponent i 
Pirineu’
L’exposició té una pretensió cien-
tífica i presenta la bruixeria com a 
fenomen social i científic i combi-
na les dues vessants que ha abor-
dat la investigació: la històrica i 
l’etnològica.
Lloc: Museu Comarcal de Cerve-
ra. Fins al 20 d’octubre.

‘Recordant Sixena’
Exposició amb 31 obres d’artistes 
d’arreu de Catalunya que l’11 de 
desembre de 2017, dia en què les 
peces del Museu van ser traslla-
dades a Sixena.
Lloc: Vestíbul de l’Orfeó Lleidatà. 
Fins al 28 d’octubre.

‘Més enllà de la 
natura’
Mostra amb una trentena d’obres 
del fons d’art de l’Ajuntament de 
Balaguer.
Lloc: Museu de la Noguera. Fins al 
28 d’octubre.

‘Complicat món’
Exposició amb 24 quadres de l’ar-
tista María de Pilar Villaverde, 
que volen transmetre un missat-
ge i un valor positiu a la societat.
Lloc: Xocolateria Jolonch, Agra-
munt.

‘Amazic Amhàric’
L’exposició, amb una seixantena 
de fotografies de Llorenç Melgo-
sa, evoca els paratges d’aquests 
territoris d’Àfrica des de 4 àmbits 
diferents: arquitectura, paisatge, 
mercat i gent.

Lloc: Biblioteca Pública de Lleida. 

Fins al 31 d’octubre. 

‘La Mediterrània del 
segle XX’
Mostra que proposa un viatge pel 
convuls segle XX a la regió medi-
terrània a través del document 
fotogràfic proporcionat per l’arxiu 
d’imatges de l’Agència EFE.
Lloc: Museu de Lleida. Fins al 9 
de desembre.

‘Oscar Muñoz: des/
materializaciones’
Exposició amb les obres més re-
presentatives de l’artista colom-
bià.
Lloc: Museu de la Fundació Sori-
gué. Fins al desembre.

‘Mira’t en arxipèlag’
Exposició amb la darrera obra de  
Teresa Vall Palou en pintura, cerà-
mica, objectes d’art i gravat.
Lloc: Fundació Vallpalou, Lleida.

‘Movies’
La mostra de l’artista visual i pro-
motor cultural lleidatà, Albert 
Bayona, consta de fragments de 
pel·lícules no utilitzats que em-
pra per compondre la seva obra 
mitjançant la recreació de noves 

situacions.
Lloc: Fundació Marguerida Mont-
ferrato, Balaguer. Fins al 15 de 
desembre.

‘Perseguits i salvats’
L’exposició Perseguits i salvats. 
No volíem que existíssim vol re-
cuperar la memòria del pas pel 
Pirineu de milers de jueus que fu-
gien de l’Holocaust.
Lloc: Santa Maria de Mitjaran. Vi-
elha.

‘Bambolles’
Exposició de l’artista Joan Gil en 
què a través d’una trentena de 
fotografies mostra la seva parti-
cular tècnica.
Lloc: Le Petit Atelier. Fins al 5 de 
Novembre.

‘New York Penelles’
Mostra monogràfica sobre l’artis-
ta francès Zeso WF, un dels artis-
tes més influents del grafitti.
Lloc: Espai Cultural Sala B, Pene-
lles. Fins al 15 de març.

‘Robert Capa en 
color’
Mostra que explora una de les fa-
cetes més desconegudes del icò-
nic fotògraf bèl·lic hongarès
Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 27 
de gener.

‘Caixa Negra’
La mostra Caixa Negra. Fotogra-
fia18 aplega obres de 10 artistes.
Lloc: Espai Cavallers, Lleida. Fins al 
5 de novembre.

‘Paleontologia de les 
terres de Lleida’
Mostra que recull les peces més 
destacades recollides en els dar-
rers 40 anys per la secció de Geo-
paleontologia de l’IEI.
Lloc: Sala Montsuar de l’IEI. Fins 
al 27 de gener. 

‘El dia que vam ser 
República’
Mostra fotogràfica que recull la 
mobilització de la ciutadania l’1 
d’octubre del 2017.
Lloc: Ateneu Cooperatiu La Bau-
la. Fins al 31 d’octubre.

‘Objectes perduts’
Activitat autoguiada que permet 
descobrir algunes peces de la col-
lecció del Museu.
Lloc: Museu d’Art Jaume Morera.

El Cafè del Teatre acull l’exposició ‘Tocando 
historias’, sobre el músic Antonio Mestre
En el marc del Festival InterFado de Lleida, el Cafè del Teatre acull, fins al 31 
d’octubre, la mostra fotogràfica sobre el reconegut músic i compositor portuguès, 
que està basada en el llibre del matex títol que va escriure en els darrers anys de la 
seva vida i en què parla de les seves aventures vitals. FOTO: Tony Alcántara
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