
Tardor de jazz a Lleida
l festival internacional Jazz Tardor de

Lleida arriba a la seva dinovena edició i
esquivant les dificultats del moment es
manté fidel a la programació musical de
Ponent. Enguany, presenta un programa on
el públic podrà gaudir dels concerts de
l’històric saxofonista Charles Mcpherson,
assessor musical del cineasta Clint
Eastwood; del quartet d’Albert Marquès i
els germans O’Farrill, els més joves d’una
de les principals nissagues novaiorqueses
de latin jazz, així com de la cantant i
pianista Dena DeRose o del també
saxofonista Bill Evans, que repeteix visita a
Lleida per presentar el seu darrer treball,
Dragon Fly. La resta de concerts seran de
formacions locals, i en destaca el grup Pixie
Dixie amb el seu tribut a Amy Winehouse.
Hi ha concerts gratuïts i altres amb preus
que oscil·len entre els 8 i els 25 euros.
L’organització és, un any més, de la Paeria i
la promotora i discogràfica Quadrant
Corner. Consulteu-ho a la web
www.quadrantcorner.com/jazztardor

XIX JAZZ TARDOR
Lleida, del 8 al 25 de novembre

Més premis per a la Inestable
a companyia teatral la Inestable 21,

formada per joves estudiants de l’Aula
Municipal de Teatre, col·lecciona premis. Ja
en suma 38 des que la formació es va crear
al 2001 i després de representar una desena
d’espectacles per tot l’Estat. Els dos darrers
guardons els van recollir fa una setmana al
Certamen de Teatro San Blas a Escena de
Madrid per la millor direcció, que va a

càrrec d’Antonio Gómez, i per la millor
escenografia. La Inestable 21 busca formar
joves actors i aprendre el funcionament
d’una companyia professional.

Art a Fraga
tra realidad, de Santiago Arranz, i

Ciudades invisibles, d’Adrián Montparler,
són les dues exposicions que es poden
visitar fins a finals de mes al Palau
Montcada de Fraga (Franja de Ponent). Es
tracta de dues mostres de pintura
organitzades per l’Ajuntament.

EXPOSICIONS DE PINTURA
Fraga, al Palau Montcada.
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ALLAU PER LA
FIRA DE TITELLES
La Fira de Titelles de
Lleida de 2013
comença els
preparatius i el
Centre de Titelles de
Lleida, organitzador
de la mostra, ha
tancat la recepció de
propostes amb un
total de 238
espectacles de tot el
món. Un total de 92
provenen de
companyies
catalanes, 85 vénen
de la resta de l’Estat
i 61 són
internacionals. Ara
l’equip tècnic veurà
vídeos i recorrerà
altres fires per fer la
selecció final, que
serà d’entre 15 i 20
companyies. La fira
es farà al maig de
2013.

Coma, la darrera obra de la Inestable 21 AMT
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ivendres vinent es compliran 75 anys d’un
dels episodis més negres i alhora més desco-
neguts de la guerra del 36 a Catalunya: el

bombardeig, el 2 de novembre de 1937, de la ciutat de
Lleida amb dos objectius molt sensibles, especialment
pensats per atemorir i horroritzar la població de la re-
reguarda republicana i danyar la moral dels soldats
que eren al front mentre els seus fills i les seves famílies
els esperaven a les ciutats. Les quaranta-quatre bom-
bes de l’aviació italiana enviada per l’exèrcit franquis-
ta des de l’aeròdrom de Sòria van caure principal-
ment sobre el Liceu Escolar i el mercat de Sant Lluís.
Van morir més de 200 persones, mig centenar de les
quals eren nens que aquell moment feien classe al Li-
ceu Escolar, una escola de caràcter laic i modern fun-
dada anys enrere pel pedagog Francesc Godàs.

Amb motiu de l’efemèride, a Lleida s’han organit-
zat aquests dies dues exposicions fotogràfiques que, a
més de la forta càrrega emocional i política pels re-
cords familiars i fins i tot personals encara vius a la
ciutat (dimecres alguns alumnes sobrevivents del
bombardeig assistien a la inauguració d’una de les ex-
posicions), també posen en valor el fotoperiodisme
com a narrador de la realitat: un narrador objectiu i
impecable, transparent com els objectius de les lleu-
geres màquines Leica que van facilitar l’extensió
d’aquest art, però que alhora apropa de forma impe-
cable l’espectador fins al nus de la història, fins a la

mare que plora desconsolada pel fill mort o les ciutats
fumejants retratades des dels mateixos avions: la mi-
rada del fotoperiodista sovint no era, i no és, neutral.

L’exposició Catalunya bombardejada mostra des
del dia 24 al Museu de la Paeria imatges, cartells i dia-
ris dels bombardejos sobre Lleida i altres ciutats cata-
lanes com Barcelona, Granollers, Girona i Figueres. El
Museu de l’Aigua de Lleida n’exposarà a partir del 6
de novembre una altra sobre els bombardejos a les
centrals hidroelèctriques del Pirineu. A més, s’ha pro-
jectat aquests dies el documental El braç de les Fures,
dels periodistes Jordi Guardiola i José Carlos Miran-
da. Tot plegat, unes mirades que 75 anys després ens
interpel·len amb la força demolidora de la història. ❋
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Els narradors
implacables

NOSOMTANLLUNY DAVID MARÍN

Sota les
bombes
Les exposicions i
els actes de
commemoració del
bombardeig del
Liceu Escolar
tenen la
col·laboració del
Memorial
Democràtic, la
Generalitat i
l’Ajuntament de
Lleida. Els actes
acabaran l’11 de
novembre amb una
visita teatralitzada
a l’exposició
“Catalunya
bombardejada”, al
Museu de la
Paeria.

Una dona plora
el seu fill mort
en el bombardeig
del Liceu Escolar.
Les fotos d’Agustí
Centelles van fer la
volta a Europa. 
ARXIU CENTELLES




