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La cantant Maria del Mar Bonet va tancar ahir el cicle ‘Veus’ en un concert a l’Espai Orfeó.

AMADO FORROLLA

❘ LLEIDA ❘ La cantant Maria del Mar
Bonet va tancar ahir el cicle
Veus a l’Orfeó Lleidatà. La veu
per excel·lència de la cançó me-
diterrània va portar a l’Orfeó la
poesia de Rosselló-Pòrcel, reco-
llida a Fira encesa, el seu últim
treball discogràfic. El públic as-
sistent, que va omplir el tot just
estrenat Espai Orfeó, va gau-
dir també de temes de la can-
tant mallorquina que ja són him-
nes generacionals, així com po-
emes musicats d’altres autors.
Sempre amb l’habilitat de Ma-
ria del Mar Bonet de fer seues
les cançons amb el seu estil ex-

quisit i personal, la cantant va
desgranar la seua carrera pro-
fessional lligada als aires medi-
terranis.Va estar acompanyada
al piano i a l’acordió per Dani
Espasa. Aquest concert era pre-
vist com l’obertura del cicle
Veus, però una indisposició de
la cantant va obligar a trastocar-
ne el calendari. De fet, es va
convertir en una clausura de lu-
xe per a aquest cicle que va
comptar amb els concerts de
Smile i CorVivace.

L’Orfeó Lleidatà va estrenar
el mes de gener aquesta nova
sala, Espai Orfeó, amb capaci-

tat per a 180 places.A més, les
noves instal·lacions permeten
oferir altres disciplines artísti-
ques com la dansa. Per això,
l’entitat ha programat un cicle
de dansa. De fet, el ballarí No-
buyoshiAsai, un dels màxims
exponents actuals de la dansa
butoh japonesa, va protagonit-
zar divendres passat a l’Espai
Orfeó de Lleida l’espectacle
Abstinent.

El butoh és un tipus de dan-
sa contemporània que va nài-
xer al Japó als anys 50 com a re-
flexió sobre les conseqüències
de la barbàrie d’Hiroshima.

Airesmediterranis a l’Orfeó
La cantantMaria delMarBonet presenta el seuúltim treball a l’EspaiOrfeóper tancar el cicle ‘Veus’
|| El públic va omplir aquesta instal·lació per recordar els himnes generacionals de l’artista

MÚSICACONCERT

El públic va omplir el tot just estrenat Espai Orfeó.
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Concert solidari del
cantautor Albert Fibla

MÚSICASOLIDARITAT

El cantant Albert Fibla va repassar el seu últim disc i alguns temes de treballs anteriors.

❘LLEIDA ❘ El cantantAlbert Fibla va
presentar ahir el seu disc Mo-

cambo i altres contes, en el qual
versiona el cantant italià Paolo
Conte, en un concert solidari que
va tenir lloc al Cafè del Teatre
de l’Escorxador. L’artista de Ba-
dalona va recrear en el concert
un petit bar, el Mocambo, on es
beu absenta a ritme de jazz, que
va existir a mitjan segle XX, se-
gons la imaginació del cantant
italià Paolo Conte. Els fons re-
captats seran destinats als pro-

grames d’atenció d’Arrels-Sant
Ignasi i l’associacióAntisida de
Lleida, els representants de les
quals van donar la benvinguda
al concert i van agrair la col·la-
boració.

Durant el concert, Fibla tam-
bé va recordar cançons pròpi-
es dels seus discos anteriors.Al-
bert Fibla ha col·laborat ambmú-
sics de la talla deTúrnez & Se-
sé, Gerard Quintana, Pedro Ja-
vier Hermosilla i JoanTena, en-
tre d’altres.
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