
26 GUIA
SEGRE

Dilluns, 24 de febrer del 2014

Assossec interpretatiu

JAVIER DE CASTRO críticademúsica

Amb l’excusa d’anar a
Lleida a un acte solidari
en benefici d’Arrels /

Sant Ignasi i l’AssociacióAn-
tisida de la nostra ciutat, el can-
tautor barceloníAlbert Fibla
va transmutar per una nit el
Cafè delTeatre en el night club
Mocambo, el llegendari bar del
Sunset Boulevard dels anys 40.
Com aquell qui res, aquest pe-
riodista futbolístic de profes-
sió i, a hores mortes, cantant
de devoció, s’ha tret de la mà-
niga una preciosa fabulació so-
ta l’evocadora nomenclatura
Mocambo i altres contes.Al-
bert Fibla canta Paolo Conte,
unes quantes cançons del gran
mestre piemontès, cosa no gai-
re fàcil, ja aviso. I és que enca-
ra que Fibla ha mirat per acti-
va i per passiva de declarar que

no pretenia reinterpretar sinó
–en les seues pròpies parau-
les–“piratejar” Conte,m’ima-
gino que per curar-se en sa-
lut davant de la dificultat de
tan gran empresa, la veritat és
que,malgrat tot, ha sabut sor-
tir d’aquest jardí amb habili-
tat i ofici. Perquè, no ens en-
ganyem, si Paolo Conte fa tan-
tes dècades que fascina pro-
pis i estranys ha sigut per la se-
ua increïble singularitat i refi-
nament.

Tot i així, i tirant-se a l’es-
quena tal repte, el badaloní ha
comptat amb encertades tra-
duccions –la majoria d’Anto-
ni Torres–, col·laboradors de
luxe com Joan Isaac, Pi de la
Serra i Miquel Gil, o la seua
pròpia habilitat arranjadora i
vocalística, amb la qual cosa

portar a bon port aquest vai-
xell, malgrat que assegura que
no ha resultat fàcil, s’ha de do-
nar per objectiu assolit. El cas
és que davant d’abundant pú-
blic –alcalde inclòs– vam po-
der escoltar l’àlbum en qües-
tió, a banda de cançons origi-
nals del mateix Fibla, gaudint
tothom d’allò més davant de
tanta calidesa i assossec inter-
pretatius.De veritat, un autèn-
tic plaer.

J.C.

Cançó d’autor

Intèrpret: Albert Fibla.
Escenari: Cafè del Teatre de
l’Escorxador.
Data: 16 de febrer del 2014.
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AMADO FORROLLA

OBK sedueix a la salaManolita■ El cantant Jordi Sánchez, que
actua ara en solitari amb el nom de l’històric duo barceloní OBK,
va enamorar la nit de divendres el públic que va anar a veure’l a
la sala Manolita de Lleida. Hi va presentar els temes del seu nou
disc, Revolución.

L’Intèrpret Produccions grava Loquillo■ L’Intèrpret Produccions
de Lleida va gravar dissabte a la nit el so en directe del concert
que el cantant Loquillo va oferir a Granada.Aquest enregistra-
ment serà precisament l’àudio del pròxim DVD del cantant, que
editarà la discogràficaWarner.

CULTURACartellera

TEATRE DE LA LLOTJA

ESPECTACLES

CAIXAFORUM LLEIDA
Lleida. Av. Blondel, 3. 973 270 788.

AVUI, DILLUNS 24, 19.00 H I 22.00 H
Summertime/Locuras de verano:
Filmoteca Terres de Lleida-Cine-Ull.
Exposició: Els objectes parlen.
Col·leccions delMuseu del Prado.
Visites guiades: dissabtes, 19 h.

MUSEUS

MUSEU DE L’AIGUA
Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel.: 973 211 992. www.museudelaigua-
delleida.cat // museuaigua@paeria.cat

DILLUNS, 24 DE FEBRER. 19.30 H.
Presentació del llibre
La hidroelectricitat al Pallars Jus-
sà. 1911-1940.
Amb l’autor, Martí Boneta.

FILMOTECA/EXPOSICIÓ

Mostra al Museu de l’Aigua.

TEATREMUNICIPAL
Balaguer.www.teatre.balaguer.cat

DIUMENGE 23 DE MARÇ. 19.00 H
Un aire de família. Amb Ramon
Madaula i Sílvia Bel. Un sopar fami-
liar acaba convertint-se en una co-
sa semblant a una revenja. Més in-
formació awww.balaguer.cat

AUDITORI ENRIC GRANADOS
Lleida. Pl. Mn. Cinto Verdaguer, s/n
25004. 973 700 639. auditori@paeria.cat

DIJOUS 27 DE FEBRER. 20.30 H
Carles Trepat. Guitarra. Quartet
Teixidor. 8 / 5 €
DIVENDRES 28 DE FEBRER. 21.00 H
Gossos. Batecs. 15 € / 12 €

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279 356.

DIUMENGE 2 DE MARÇ. 20.30 H. SALA 2
El policía de las ratas. Teatre Lliu-
re. Thriller sobre la diferència i l’art.
Teatre en castellà. Biennale di Ve-
nezia 2013.
DIVENDRES 7 DE MARÇ. 21.00 H. SALA 1
Cabaret petrificat. Escarlata Cir-
cus. Escorxadijous, circ.
DIUMENGE 9 DE MARÇ. 12.00 H. ESPAI 3
Contes saludables. Cia. Comèdies
Arrencacebes. Quatre contes curts.
Teatre familiar.
Més informació: www.teatrees-
corxador.blogspot.com

ESPAI MERCAT- TÀRREGA
P. Nacions sense Estat Tel. 973 310 731

TÀRREGA SONA 2014
Dissabte 29 demarç. 23 h: Concert
dels grups La Pegatina i Zulú 9:30
(mestissatge). Organitza: conselle-
ria de Cultura.
www.tarrega.cat/sona

PROPOSTES

MÚSICA

El grup La Pegatina.

UN AIRE DE FAMÍLIA
Dissabte, 17 de maig. 21.00 h.

DON JUANTENORIO
Dissabte, 12 d’abril. 18.00 i 21.00 h.

ESPAI ORFEÓ
Lleida.
973 233 554. www.orfeolleidata.cat

DIVENDRES 28 DE FEBRER. 20.30 H
Clàssica o no.
El duo Gala inicia el cicle de con-
certs comentats per atansar la
clàssica al públic.10/8 €

Imatge del duo Gala.

Més informació awww.teatredelallotja.cat o trucant al 973 248 925 /
973 239 698. Venda d’entrades awww.teatredelallotja.cat, la taquilla del teatre de dilluns a

dissabte (17.00 a 21.00 h) i Oficina de Turisme de Lleida (c. Major 31 bis).

Meritxell
Resaltado


