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MÚSICA CERTAMEN 

La Granadella recupera I'Oiea 
Terra amb dos concerts 
Un recitallíric dissabte vinent i can<;ó d'autor el 17 de juliol 11 

Cites de proxtmita despres de la suspensió de l'any passat 
REOACCIÓ 
1 LLEIDA 1 La Granad ella recu
perara aquest estiu el festival 
Olea Terra -que l'any passat 
no va poder programar-se per 
la pandemia- amb dos cites 
aquest dissabte vinent i el17 de 
juliol que, seguint la filosofia 
del certamen, combinaran l'art, 
la música i les gastronomía en 
el marc del paisatge de les Gar
rigues. La nova alcaldessa de la 
Granadella, Atzara Noguera, 
i la tinenta d'alcalde d'aquesta 
localitat, Elena Llauradó, van 
presentar ahir a la diputació 
de Lleida la cinquena edició de 
l'Olea Terra, acompanyades del 
diputat provincial Joan Gilart. 
Així, la primera de les dos jor
nades del festival se celebrara 
aquest dissabte a l'església de 
Santa Maria de Gracia, primer 
amb una visita guiada al tem
ple i, posteriorment, amb un 
recital de la soprano Victori
na Pérez, juntament amb Pau 
Elies, pianista i aquafonista 
(percussió sobre botelles ple
nes amb diferents quantitats 
de líquid). 

La segona jornada de l'Olea 
Terra, el17 de juliol, es traslla
dara a l'antic diposit d'aigua 
de la Granadella, en una vet
llada que culminara amb un 
concert a carrec del cantau
tor irlandes Brian Caffrey, al 
capdavant d'un trio juntament 
amb el guitarrista Jean Paul i 
el percussionista Alex Gaspa. 

A diferencia d'anteriors edi
cions, aquest any el festival ha 
apostat per escenaris de proxi
mitat en U oc de programar ac
tivitats en espais singulars del 
municipi, com camps d'oliveres 
o una balma. Atzara Noguera 
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Noguera, Gilart i Llauradó van presentar ahir I'Oiea Terra. 

Dissabte, 26 de juny. Visita guiada a les 20.00 hores al tem
ple de Santa Maria de Gracia (s. XVIII), Bé Cu ltural d'lnteres 
Nadona!. A !es 21.00 h, recitallíric ambla soprano Victorina 
Pérez i el pianista i aquafonista Pau Elies. Al finalitzar hi haura 
una degustació d'una copa de vi del Celler Matallonga. 

Dissabte, 17 de juliol. La jornada a l'antic Diposit d'Aigua de 
la Granadella arrancara a les 20.30 hores amb una degustació 
de la cervesa artesana Margalef Beeri seguira a les 21.00 amb 
el concert del cantautor irlandes Brian Caffrey, juntament 
amb el guitarrista Jean Paul i el percussionista Alex Gaspa. 

va-explicar en aquest sentit que 
"les dos cites s'han programat 
en espais del nucli urba per 
facilitar també d'aquesta ma
nera l'accés de bona part dels 
veins de la Granadella, d'edat 
avan<;ada". 

Per la seua part, Elena Llau
radó va destacar que Olea Ter
ra uneix paisatge, cultura, olí i 
gastronomía en una proposta 
que, concentrada al nucli urba, 
pot animar a assistir més pú-

blic". Joan Gilart, al seu torn, 
va remarcar que, "apoca poc, 
els municipis de Lleida volen 
tornar a la normalitat i apas
tes com aquestes ens ajuden a 
aconseguir-ho". 

Les entrades per a cada jor
nada costen 6 euros anticipa
da o 8 a taquilla (10 anticipa
da per als dos espectacles), ja 
a la venda a l'ajuntament i al 
Centre de la Cultura de l'Oli 
de Catalunya. -

Bells colors 
nics i variats colors, segons con
vingui a cada una de les seues 
intervencions, Ribeiro destaca 
per una tonalitat profundarnent, 
tremendament, expressiva i de 
gran poder sonor. Tot plegat no 
exempt, en absolut, d'una sor
prenent capacitat emocional, 

_ grans dots d'improvisació vocal 
i un sentit rítmic portentós que 
li permet fins i tot imitar ins-

JAZZ 

lnterpret: Sofía Ribeiro. 
Sala: Espai Orfeó. 
Data: 12 de juny. 

MÚSICA FESTIVAL 

SEGRE 
Dimarts, 22 de juny del 2021 

Tests d'antígens a 
Lleida i Tarrega per 
assistir al Canet Rock 
ACN 
1 LLEIDA 1 El Canet Rock 2021 
habilitara el3 de julio! quin
ze punts per tot Catalunya 
-dos dels quals a Lleida i 
Tarrega- per fer-se el test 
d'antígens per poder assistir 
aquell mateix dia al festival. 
Un resultat negatiu sera re
quisit indispensable per ac
cedir al recinte del festival, 
també pera les persones que 
ja han rebut la vacuna contra 
la Covid. A Lleida, el punt 
per a les proves sera la Llot
ja, mentre que a Tarrega es 
faran al Casal de Gent Gran. 

També acolliran altres 
punts de tests Barcelona, 
Canet de Mar, Girona, Gra
nollers, Manresa, Olot, Reus, 
Sabadell, Tarragona, Terras
sa, Vic, Vilafranca del Pene
des i Vilanova i la Geltrú. En 
total, estan previstes més de 

MÚSICA 

Torna el 
Festipallars, amb 
cinc concerts 
1 TREMP 1 Després de l'anul
lació l'any passat per la 
pandemia, torna el Festi
pallars, amb S concerts al 
Pallars Jussa amb grups 
locals. Obriran el foc Far 
Out i Fugint del Silenci, 
dema (19.00) a Tremp, al 
Pinell. Altres cites: dijous 
a la Pobla de Segur (19.00) 
i Talarn (20.00); divendres 
a Salas de Pallars (20.00) 
i, dissabte, a Isona (19.00). 
Gratui:t amb reserva a en
trapolis. CQlrl. 

22.000 proves entre públic, 
organització, treballadors, 
artistes i premsa entre les 
9.00 i les 20.00 hores. Des 
d'ahir, els assistents ja podi
en reservar hora per fer-se el 
test (canetrock.cat). 

DOS PUNTS A LLEIDA 

La Llotja i el Casal de 
Gent Gran de la capital 
de I'Urgell acoll iran les 
proves peral festival 

El cartell del festival, el 
mateix de l'any passat, que 
no va poder celebrar-se, 
comptara arnb Stay Homas, 
Buhos, Zoo, Suu, Oques 
Grasses, Doctor Prats, Miki 
Núñez, Roba Estesa i Lilda
mi, entre altres. 

PREMIS 

El Crexells, a Alvar 
Va lis pel seu llibre 
sobre Verdaguer 
1 BARCELONA 1 Alvar Vall s 
(Barcelona, 1947, resident 
a Andorra des del 1979) va 
guanyar ahir la cinquante
na edició del Premi Crexells 
de novel· la catalana, dotat 
amb 6.000 euros i que ator
ga l'Ateneu Barcelones, per 
la novel· la biografica Entre 
l'infern i la gloria (publi
cada el mar<; del 2020 per 
Edicions 1984). En un vo
lum de més de mil pagines, 
Valls narra la vida i obra de 
Jacint Verdaguer. 

críticademúsica 
truments diversos. Així, el seu 
univers sonor no observa límits, 
atrevint-se a fusionar des del 
fado del seu país fins a la bossa 
nova o altres ritmes llatins, amb 
el pop, la can<;ó d'autor i, per 
descomptat, aquest jazz seu tan 
singular i inclassificable, que la 
converteix en una de les millors 
veus universals de la world mu
sic actual. 

Encara que la gent de l'Orfeó 
delimités en la seua progra
mació de jazz la recent actu

ació de la cantant i compositora 
portuguesa Sofía Ribeiro, la ve
ritat és que la seua talla i versa
tilitat demanen una descripció 
artística moltíssim més amplia. 
Com vam poder disfrutar du
rant el concert, al qual va acudir 
acompanyada del formidable 
guitarrista italia Bart Barenghi, 
habitual coHaborador seu en 
directe i també d'algun deis seus 
enregistraments, la seua dimen
sió musical coma interpret pre
senta moltes més arestes estilís
tiques diferents, de manera que 
seria arriscat, a part d'injust, 
encasellar-la en res en concret. 
A banda de per una veu de bo- ** * La portuguesa Sofía Ribeiro, el passat di a 12 a I'Espai Orfeó. 

A Lleida ens va delectar amb 
can<;ons interpretarles en por
tugues, castella i angles en les 
quals va demostrar la seua me
ravellosa habilitat amb la veu, 
acabat d'estrenar el seu retorn 
als escenaris després de veure's 
confinada a Colombia, durant 
aquest temps recent, on la va 
agafar l'inici deis estralls de la 
Covid pero que, per fortuna, 
almenys, van generar Casa, un 
album preciós i d'enorme talent 
melodic. 
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SEGRE 
Dimarts, 22 de juny del2021 Televisió i radio GUIA / 45 / 

Júlia Otero reapareix per sorpresa al seu programa • La pe
riodista, retirada des del febrer per sotmetre's a un tractament 
oncologic, va tornar ahir per sorpresa a Julia en la Onda d'On
da Cero, a causa d'una urgencia familiar de la seua substituta. 

RADIO MATINAL 

'Messi, el dese art' a TV3 • La cadena emet un documental que 
es demana si el futbol de Lionel Messi es pot considerar art, amb 
l'opinió d'entrenadors, companys i rivals, i mostra els millors 
moments de la seua trajectoria professional. 

CUATRO AVENTURA 

INFORME 

El CAC veu "gairebé 
nul·la" la presenda del 
catala en plataformes 
• Un informe del Consell de 
!'Audiovisual de Catalunya 
(CAC) assenyala que l'ús del 
ca tala a HBO, Disney+ i Ama
zon Prime Video és "gairebé 
nuHa" j constata que en dos de 
les plataformes no s'arriba a la 
quota del30% europea en els 
seus catalegs audiovisuals. No
més Filrnin ofereix 1.949 obres 
en versió original catalana, do
blarles o subtitularles en catala, 
el18,9% del seu cataleg. 

Jesús Calleja roda un 
capítol de 'Volando voy' 
al Pallars Jussa 

El pati de l'lnstitut d'Estudis llerdencs es va convertir en un excepcional set de radio. 

Josep Cuní busca el talent a Lleida 
El periodista va retransmetre ahir el seu magazín de la Ser des de l'IEI 

El programa matinal diari Aquí, 
amb ]osep Cuní de la Cadena 
Ser va emetre ahir un especial 
des del pati de l'Institut d'Estu
dis Ilerdencs, dedicat al talent 
lleidata. Així va donar suport a 
la campanya A casa nostra, con-

re e m talent, una iniciativa con
junta de la Diputació de Lleida, 
la Paeria i la Generalitat, que es 
va presentar divendres a la Se u 
V ella i que té coma objectiu po
sar en relleu les potencialitats de 
Ponent i fomentar l'autoestima, 

EN OIRECTE A llEIDA TV 

El foc purificador de la nit més magica de any girar~ amb les 

halhes i els dansaires al ritme de la música aranesa, de la 

ma d'Oscar Fernández 1 Laura Alcalde. 

l 
lleidatv.cat •1111rw.com 

o 

DIMECRES, 23 JUNY 22.15 H 
RED. 
DIJOUS, 24 JUNY 14.30 H 

de cara a la recuperació després 
de !'epidemia. Va comptar amb 
tertulians com el president de la 
Diputació, Joan Talarn; l'alcalde 
de la ciutat, Miquel Pueyo; el pe
riodista Juan Cal, i l'escriptora 
Marta Alas. 

Els veins, a la pla~a del Mercat de Salas de Pallars. 

L'aventurer Jesús Calleja, que 
dirigeix i presenta Volando 
voy a Cuatro, es va traslladar 
amb l'helicopter del progra
ma i el seu equipa comen~a
ments de juny al Pallars Jussa, 
on ha provat les rutes de BTT 
de la comarca Íl'ha sobrevo
lat acompanyat de vei:ns pa
Ilaresos. El rodatge va acabar 
aquest cap de setmana a la 
pla~a del Mercat de Salas de 

Pallars, on es van projectar 
enregistraments fets i es van 
comentar les imatges amb els 
protagonistes. El programa 
s'emetra a la tardor i es pre
veu carregat de sorpreses, sent 
al hora un magnífic mitja pera 
la promoció turística del terri
tori. Cada capítol de Volando 
voy presenta una zona geogra
fica poc coneguda i en desco
breix els pobles i la seua gen t. 
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