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'Alcarràs segona estrena 
més vista a Espanya·amb 
més de 56.000 espectadors 

' 

JCA Cinemes, Screenbox Lleida i Cinemes Majèstic 
se sumen a la Festa del Cinema fins al dijous dia 5 
'Alcarràs' és l'estrena més 
vista del cap de setmana 
a Catalunya i la segona 
d'Espanya amb 56.000 
espectadors. 
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La pel·lfcula de Caria Simón se si
tua per darrere d'El hombre del 
norte, que té el doble de còpies 
a tot l'Estat. En total, la cinta dis
tingida amb l'Os d'Or ha recaptat 
per ara 404.000 euros, consoli
dant-se amb la millor mitjana per 
còpia, a les quals encara s'hi ha 
de sumar alguns cinemes. Aquest 
cap de setmana s'ha pogut veure 
en 169 pantalles i des de la pro
ductora es preveu augmentar el 
nombre de còpies aquesta set
mana. 

El productor d'Alcarràs, Tono 
Folguera, va constatar que estan 
"molt contents" però no sorpre
sos per l'acollida, ja que augura
ven que l'estrena seria un "èxit". 
Amb tot, celebra que sigui el 
film més vist fora de Catalunya, 
en llocs com Galícia, Salamanca, 
León o Valladolid. "És una pel·lí
cula en català que transcendeix 
les nostres fronteres i acosta la 
llengua i la cultura més enllà de 
Catalunya, això fa que sigui una 
doble satisfacció", va reblar. En 
aquest sentit, Folguera convida el 
públic a veure la pel·lícula per do-
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nar suport "al cinema català i als 
cinemes, que passen per un mo
ment difícils. També ha avançat 
que incrementaran el nombre de 
pantalles a les quals es podrà veu
re Alcarràs la pròxima setmana. 

D'altra banda, els espectadors 
ja van començar ahir a adquirir 
entrades anticipades per internet 
per assistir a la Festa del Cinema 

El FeMAP apropa la música 
antiga a 24 poblacions de 
la demarcació lleidatana 
L'onzena edició del Festival de 
Música Antiga dels Pirineus (Fe
MAP) oferirà 55 concerts entre 1'1 
de juliol i el 22 d'agost, ampliant 
la seva programació i incorporant 
cinc nous municipis a les seus 
on tindran lloc les actuacions. Es 
tracta dels nuclis de Ger (Cerdan
ya), Coll de Nargó (Alt-Urgell), Ge
rri de la Sal {Pallars Sobirà), Sant 
Feliu de Pallerols (Garrotxa) i els 

Banys d'Arles i Palaldà, a la Cata
lunya del Nord. Una de les prin
cipals novetats d'enguany serà el 
nou format de migdia, Concerts 
amb Gust, en el marc del qual es 
programaran set propostes que 
inclouran un tast de productes 
de proximitat. Les entrades ja es
tan a la venda, així com també 
les dels diversos paquets turístics 
vinculats a les actuacions. 

2022. Un total de 343 cinemes de 
tot l'Estat participen de la nova 
edició de la festa que s'allargarà 
del 3 al 5 de maig i ofereix entra
des a un preu especial de 3,50 eu
ros. A Lleida se sumaran a la ce
lebració les sales de JCA Cinemes 
Lleida-Aipicat i I'Screenbox Lleida, 
a més, dels Cinemes Majèstic de 
Tàrrega. 

La pel·lícula de Caria Simón 
serà una de les més destacades 
en les cartelleres d'aquesta Fes
ta del Cinema i, 8 ben segur, del 
proper cap de setmana, en què 
compartirà sales amb pel·lícules 
com Ambulance. Plan de Huida, 
Bèsties salvatges: Els secrets d'en 
Oumbeldore, Arthur Rambo, CO
DA, Canal/as o Contando Ovejas. 
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Uns 8.000 alumnes 
participen en les 
vint audicions 
escolars a l'Auditori 

Un total de 8.400 d'alumnes 
de centres educatius de Llei
da i voltants, d'entre els 4 i els 
14 anys, han participat aques
ta temporada en les audicions 
escolars de l'Auditori Municipal 
Enric Granados, un cicle que 
ha constat de 8 audicions i 20 
sessions, les dues últimes de 
l'espectacle familiar Un Bosc de 
Sons, a càrrec de la companyia 
lleidatana Artixoc. 

Conferència de 
Dolors Ricart al 
voltant de la figura 
de l'italià Vivaldi 

La sala 2 de l'Auditori Enric 
Granados acull aquesta tarda 
(19.00 hores) la conferència 
Viva/di, on són les estacions?, 
que anirà a càrrec de Dolors Ri
cart, que parlarà de la figura del 
compositor italià i la seva cèle
bre composició. La conferència 
s'emmarca en el ci.cle Parlem 
de música: una eina per anar 
de concert. 

!?Escola de Música 
de la Seu d'Urgell 
interpreta la 
cantata 'Florinda' 

La sala Sant Domènec serà 
l'escenari el proper diumenge 
(18.00 hores) de l'actuació de 
l'Escola Municipal de Música 
de la Seu d'Urgell, que inter
pretarà la cantata Florinda, la 
vaca pallassa, amb 70 cantai
res dirigits per Rafel Llobet i 
Amàlia Sanz al piano, a més de 
la col·laboració de l'Escola de 
Teatre amb un narrador. 

La proposta Música Alchemi
ca, dirigida per Una Tur, serà l'en
carregada d'obrir el certam~n, 

des de la catedral de Santa Maria 
de la Séu d'Urgell el divendres 1 
de juliol {21.00 hores). El concert 
inclourà obres del primer barroc 
i sonates del compositor austríac 
Heinrich lgnaz Franz von Biber, 
en una recopilació que es podria 
considerar com "les músiques 
més belles que s'han escrit mai", 
segons afirmen des de l'organit
zació. El festival comptarà · en
guany amb la participació de 21 
grups i solistes repartits per 38 
municipis de Catalunya, Andorra 
i la Catalunya del Nord. 
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