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Quimi Portet, Ilegales i 
els Amics de les Arts/ al 
Talarn Music Experience 
La setena edició del festival ofereix 

· set concerts del 14 al 16 de juliol 
El Talarn Music Experience 
va presentar ahir a l'lnstitut 
d'Estudis llerdencs la 
seva setena edició, que se 
celebrara del14 al16 de 
juliol de l'any vinent. 

Lleida 
REDACCIÓ 

El festival ofereix enguany set ac
tuacions que tindran com a es
cenari l'espai cultural Lo Quiosc 
amb capacitat per a 900 perso
nes i que comptara amb una zo
na village i una amplia oferta de 
serveis. El festival comen<;ara el 
14 de julio! en una nit encap<;ala
da pel grup Els Amics de les Arts 
(22.30), que ha preparat un re
pertori amb els seus grans exits, 
i en que també actuaran ca·im Ri
ba (21.00), amb proposta en que 
refor<;a el so més ric i electronic, 
i DJ Viktor Oller, que va ser du
rant nou anys Dj resident a la Sala 
Apol-lo (2009-2018). 

El dia 15 s'iniciara amb l'actua
ció de Xarim Aresté (21.00), que 
presentara el seu nou disc, Ses 
Entranyes, i també actuara llega-

El balagt;terí 
Joan Blau 
publica la 

, 
novacan~o 

'Enlaira' ' 
El cantautor balaguerí Joan 
Blau ha presentat Emlaira'm, el 
segon senzill del se u nou treba-
11 a quatre, vuit poemes musi
cats de vuit amics i amigues. La 
lletra del poema és de Noemi 
Morral i es tracta d'una can<;ó 
que "dona un petit instant de 
descans, d'agafar aire i sobre
volar els problemes d'aquest 
món que s'esta tornant boig". 
Joan Blau va fer la can<;ó durant 
el confinament i ha estat grava
da a Light Studios amb la pro
ducció de Luis Robisco, mescla
da í masteritzada per Paquito 
Escudero aquest febrer. 

FOTO: Oiputació / Caim Riba i Xarim Aresté també seran protagonistes 

les, amb la seva gira La Lucha por 
la Vida (22.30) i tancara la nit la 
sessió musical de Dj Virginie. Fi
nalment, la tercera i última jor
nada tindra un únic protagonista, 
Quimi Portet (20.00). L'ex compo
nent deis grups Los Burros, Los 
Rápidos i El Último de la Fila ofe
rira un concert amb les can<;ons 
del seu darrer disc, Si plou, ho 

farem al Pavelló (Uve ín Cíncínna
ti), acompanyat de Jordi Busquets 
(guitarra) i Ángel Celada (batería). 

Les entrades es poden com
prar a: www.talarnmusicexpe
rience.com; per separat en les 
tres jornades (27 euros divendres, 
29 dissabte i 25 diumenge), o en 
abonaments per a divendres-dis
sabte (49) o per als tres dies (69). 
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Premi pel lleidató Joel Munu 
al vinté 'Notodofilmfest' 
El director lleidata Joel Munu ha 
estat guardonat amb els premis 
Premi OpenECAM a la Millar Di
recció i a AC/E Talento español al 
20e certamen del festival de curt-

metratges Notodofilmfest, amb 
el film Particulas sin masa. ator
gat per un jurat que formaven Ja
vier Fesser, Isabel Coixet, Macare
na García i Alauda Ruiz de Azúa. 

Denuncien la fragilitat de 
l'aranes i demanen més 
recursos per promoure'l 
El president de l'lnstitut d'Estu
dis Aranesas-Academia Aranesa 
de la Uengua Occitana, Jep de 
Montoya, va denunciar a la co
missió de Cultura del Parlament 
la fragilitat de l'aranes i va dema
nar que el Govern i el Conselh 
Generau d'Aran vagin "de bra
cet" en la promoció de la !len
gua de la Val. Veronica Bares, 
tecnica de política lingüística del 
govern aranes, va lamentar que 

només compten amb 60.000 
euros efectius per fer políti
ques lingüístiques i va demanar 
més recursos. Els ponents van 
lamentar que el projecte Aina, 
que treballa perque la tecno
logía entengui i parli el catala, 
no inclogui l'aranes. Jordi Su'ils, 
coordinador del Consell Consul
tiu de I'Aranes, va manifestar la 
necessitat de tra<;ar línies estra
tegiques per l'aranes. 
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Conferencia a Artesa de 
Segre amb Paco Ermengol 
La sala Cubtural d'Artesa de 
Segre va acollir la conferencia 
Reflexions Filosografiques, de 
l'i l-lustrador Paco Ermengol, 
emmarcada en les Aules de 

Formació de la Noguera. Astrid 
Ballesta sera la següent ponent 
(26 gener) amb El repte de futur: 
més desenvolupament amb ma
jar sostenibilitat. 
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La Galeria lndecor estrena 
la seva exposició de Nadal 
La galería d'art lleidatana lnde
cor va celebrar ahir l'acte d'in
auguració de la seva exposició 
col·lectiva de Nadal 2022, for
mada per un conjunt d'obres 

d'artistes com Perico Pastor, 
Tapies, Joaquim Ureña, Josep 
Guinovart, Joanpere Massana, 
Miquellbarbia, Antonio Saura o 
Francisco de Gaya. 
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