
Mor als 82 anys 
el fotògraf 
barceloní 
Joan Iriarte
El fotògraf barceloní Joan Iriar-
te va morir als 82 anys deixant 
un ampli llegat professional 
arreu del món. Establert a Sit-
ges des dels anys 90, va forjar 
una extensa trajectòria com a 
fotògraf personal d’artistes na-
cionals i internacionals impor-
tants i va ser l’encarregat de re-
collir el procés creatiu de Josep 
Maria Subirachs a la Sagrada 
Família. Guardonat amb premis 
de prestigi com el Pravda de fo-
tografia, va exposar a diferents 
ciutats del món com Nova York, 
Moscou, Venècia o Tòquio, a 
més d’escriure una quarantena 
de llibres.

La vocalista Mary 
Stallings s’endú el 
Premi Donostiako 
del Jazzaldia
El Festival de Jazz de SanSebas-
tián va tancar la seva 53a edició 
amb l’actuació de Gregory Por-
ter i Chick Corea, en una jorna-
da en què també es va distingir 
la vocalista Mary Stallings amb 
el Premi Donostiako Jazzaldia. 
En aquesta edició, el festival 
ha aplegat un total de 171.500 
espectadors, 15.500 més que 
l’any passat. El director Miguel 
Martín, creu que l’oferta artís-
tica de qualitat “ha connectat 
amb el públic”.

Jarabe de Palo porta els seus 
20 anys de carrera a la prèvia 
de la Festa Major de Balaguer
Actuarà el 3 de novembre i el cartell de les Festes 
del Sant Crist es completa amb Catarres i Gossos
L’Ajuntament de Balaguer ha 
recuperat la tradició que es 
feia anys enrera d’organitzar 
un concert de gran format 
la setmana prèvia a la Festa 
Major. Jarabe de Palo, que 
compleix 20 anys de carrera, 
serà el cap del concert 
que se celebrarà el 3 de 
novembre (23.00 hores) al 
Pavelló Inpacsa.

Balaguer
redACCió
L’Àrea de joventut de l’Institut 
Municipal Progrés i Cultura de 
l’Ajuntament de la capital de la 
Noguera, ha recuperat el con-
cert de gran format que durant 
alguns anys ja s’havia realitzat la 
setmana anterior a la Festa Ma-
jor i que s’havia deixat de fer ja 
que al llarg de les festes del Sant 
Crist, el Pavelló firal es troba ocu-
pat pels balls de la gent gran. Així 
ho va comunicar en la presenta-
ció del programa Jove de la Festa 
Major, que es va presentar ahir i 
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La Diputació de Lleida va acollir 
ahir, amb la presència dels orga-
nitzadors Jordi Ruiz, Olga codina, 
Jordi Roca, Jordi Piqué i Núria 
Bigorra, la presentació de Jazzi-
Vi-Festa del Vi A Ritme de Jazz, 
que celebrarà la seva cinquena 
edició el dissabte 4 d’agost a Fi-
guerola d’Orcau, al Pallars Jussà, 
una proposta que enguany es 
complementarà per primer cop 
amb la 1a Cursa de les 7 Vinyes 
del diumenge 19.

Olga Codina va explicar que la 
festa pretén unir “música, paisat-
ge i vi en un maridatge perfecte” 
del qual Jordi Ruiz va detallar que 
aplegarà, de manera gratuïta, 
“tres grups de jazz” que perme-
tran que “el Pallars gaudeixi d’una 
nit de vi, gastronomia i jazz de 
primer ordre”.

Pel que fa al capítol musical, 
la cap de cartell del JazziVi d’en-
guany serà Susana Sheiman, veu 
reconeguda del jazz i el soul. La 
cantant actuarà acompanyada 
per Oriol Gonzàlez Crazy Trio per 
oferir un concert que posarà so-
bre l’escenari des del soul més ín-
tim fins a tota la potència i calide-
sa del latin-jazz.

JazziVi també comptarà amb 
les actuacions d’Aixalda, una for-

mació que compta amb Vall Mir 
i Josep Ramon Roy i que serà el 
grup pallarès que obrirà el certa-
men amb un repertori de clàssics 
del jazz i el blues, i de Mon Petit 
Món, un grup que repeteix al Ja-
zziVi amb la visió més íntima del 
jazz liderada per la carismàtica 
veu de Maribel Lara.

En relació amb la Cursa de les 
7 Vinyes, es tracta d’una nova ini-
ciativa que pretén redescobrir, a 
través de l’esport, un camí que 
permeti als corredors-camina-
dors passar entre mig de les di-
ferents vinyes que es troben al 
terme municipal de Figuerola 
d’Orcau i recuperar indrets d’in-
terès històric, com ara els bún-
quers de la Guerra Civil i el poblat 
antic d’Orcau. La prova oferirà 
dos circuits de 7 i 18 kilòmetres.

Música, paisatge i vi s’uneixen en 
el 5è JazzVi de Figuerola d’Orcau

La cantant 
Susana 

Sheiman és la 
cap de cartell

El cicle Juliol de Música i Poesia 
de Balaguer va clausurar la seva 
setena edició el passat diumen-
ge, al monestir cistercenc de 
Santa Maria de les Franqueses, 

la setena edició del cicle amb 
l’espectacle Emili Vendrell, el te-
nor del poble  en homenatge al 
125è aniversari del naixement 
d’aquest tenor català.

El Juliol de Música i Poesia 
homenatja Emili Vendrell
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que se celebra els dies 8, 9 i 10 de 
novembre.

El grup escollit per celebrar 
aquesta recuperació és Jarabe 
de Palo, que enguany celebra els 
seus 20 anys de carrera musical i 
que prepara una espectacular gi-
ra per commemorar aquesta efe-

mèride. Jarabe de Palo, liderat pel 
músic Pau Donés, repàssarà els 
millors èxits de la seva carrera, 
com La Flaca.

Aquest concert, que serà de 
pagament, tindrà un cost de 12 
euros l’entrada anticipada i de 15 
euros a guixeta i es podran com-

prar les entrades a les webs kro-
maespectacles.com i codetickets.
com o presencialment al casal La-
pallavacara i al Bar Eclipsi.

cATArrEs I gOssOs

El cartell jove es complemen-
tarà amb els concerts gratuïts 
del cap de setmana de la Festa 
Major a la Carpa Jove amb els 
grups Catarres, el divendres dia 
9 de novembre, i Gossos, el 10 
de novembre. Una programació 
que s’ha pensat per tal d’ampliar 
l’oferta d’actes de les festes del 
Sant Crist.

Durant la roda de premsa de 
presentació dels concerts, l’alcal-
de Jordi Ignasi Vidal va explicar 
que el fet de presentar el carte-
ll de concerts de la Festa Major 
amb tanta anticipació respon 
a l’esforç per fer cada cop més 
transparents les contractacions, 
fet que pot ocasionar, en sortir a 
concurs públic, que la informació 
s’acabés sabent abans de la pre-
sentació oficial. 

rcolomina
Resaltado
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