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MÚSICA CONCURS
ALBERT BAYONA

Fotograma d’una de les videocreacions del lleidatà Albert Bayona que es veuran a Nova York.

Videoart lleidatà, avui en
un festival a Nova York

Cantautors a El Gat
del Rosal de Tàrrega
❘ TÀRREGA ❘ El restaurant El Gat
del Rosal deTàrrega ha obert
la convocatòria per a la segona edició del concurs de
cantautors, que l’any passat
va comptar amb més d’una
vintena de participants.
Aquest concurs s’inclou en
la programació d’estiu que
ha preparat El Gat del Rosal
des del 27 de juny i fins al 29
d’agost. Els dijous tindrà lloc
el ja clàssic cicle Sardines i
Marinada, amb concerts de
rumba amb grups com Naraina i Noël Meya, entre d’al-

tres. Els divendres, la terrassa del local s’omplirà de música amb diferents concerts
de jazz, cantautors i música
mediterrània, entre altres gèneres.
Els guanyadors del concurs
optaran a diversos premis,
com la participació en el cicle Tàrrega Sona, l’enregistrament d’un tema a l’estudi
Eslàstica de Tàrrega, un cap
de setmana en un alberg de
la Generalitat o un lot de productes de l’Associació Alba
valorat en 60 euros.

Un audiovisual d’Albert Bayona en un esdeveniment a Long Island
J.B.

❘ LLEIDA ❘ La quarta edició de la
nit de videoart Under the
Subway de NovaYork comptarà avui amb una peça audiovisual de l’artista lleidatà Albert Bayona. L’esdeveniment,
impulsat des del 2011 per l’artista valencià establert a Nova
YorkAntonio Ortuño, convida
creadors de tot el món a participar-hi mitjançant la difusió
a través d’internet. L’exposició
consisteix en l’exhibició durant
tota la nit a la galeria Local Project Art Space, a Long Island,
de 50 treballs seleccionats, entre els quals hi ha l’audiovisual Equilibrium/disequilibrium
de Bayona. Es tracta d’una sèrie de cinc composicions d’un
minut cada una construïda a
partir de vídeos que combinen
com si es tractés d’una doble
pantalla el llenguatge pictòric

amb l’audiovisual utilitzant diversos recursos digitals.
El periodista lleidatà Erik van
Hooft va cedir a Bayona els vídeos que formen part d’aquest
treball, amb imatges tan diverses com la guerra de l’Afganistan o la justícia vista a través
de la càmera en el cas Millet.
En aquesta peça audiovisual,
l’artista ha interpretat els temes de cada vídeo digitalment
a partir del seu llenguatge pictòric.A més, Bayona també ha
creat la banda sonora que tanca l’audiovisual amb sons a par-

UNDER THE SUBWAY

L’audiovisual de Bayona,
seleccionat al festival
Under the Subway, avui en
una galeria de Long Island

tir de la manipulació d’instruments musicals.
La vetllada artística novaiorquesa arrancarà a la tarda amb
una singular videoinstal·lació
de l’artista multimèdia guatemalenc Balam Soto, titulada
The interactive video wall, amb
què els espectadors podran interactuar amb la projecció sobre la façana de la galeria
mitjançant sensors que transformen el vídeo de forma amb
els gestos de la mà.
Després de la posta del sol,
el festival projectarà els 50 audiovisuals seleccionats de videocreadors de tot el món. S’ha
de recordar que aquesta videocreació de Bayona ja va ser seleccionada a finals del mes passat per participar al Festival Loop Barcelona, un referent internacional d’aquest gènere artístic.

La Petiestable 12
estrena obra demà

Boris Michael, avui a
la Casa de la Bomba

❘ LLEIDA ❘ La companyia infantil de l’Aula de Teatre de
Lleida, La Petiestable 12, estrenarà demà al Teatre de
l’Escorxador (21.00 h) la seua última producció, Salvatges, un muntatge sobre un
nou sistema educatiu en un
futur al segle XXII.

❘ LLEIDA ❘ El músic Boris Michael oferirà avui un concert electropop a la Casa de
la Bomba de Lleida (21.30).
Boris Michael, àlter ego de
Jofre Sanfeliu, fa versions
molt particulars. Després
punxaran Terror Marriage
(indie pop).
AMADO FORROLLA

POLÍTICA CULTURAL ACTIVITATS

Música, humor i tallers per a
les nits d’estiu a Balaguer
Caminades, monòlegs i concerts ‘Amb la gespa al cul’

Els lleidatans The Assclats telonegen The Vibrators
❘ LLEIDA ❘ El jove grup lleidatà de punk-rock i garage The Assclats (a la imatge) van telonejar ahir a la nit al Cafè del Teatre de Lleida la històrica formació britànicaTheVibrators, de
gira per Espanya, en una vetllada de revival punk.
EFE

❘ BALAGUER ❘ La música, l’humor i
l’esport són els ingredients del
programa que ha preparat
l’ajuntament de Balaguer per
a les nits de juliol i agost, que
van presentar ahir els regidors
de Joventut, Guifré Ricart, i
Cultura, Miquel Aige. Una de
les principals novetats seran les
caminades nocturnes els dilluns. Es tracta d’una activitat
per a totes les edats, que busca promoure l’activitat física
regular. Les rutes seran urbanes, amb sortida des de la plaça Mercadal a les 21.30 hores
i amb un recorregut diferent
cada setmana. Els dimarts i el
dijous s’obriran les piscines municipals fins a la una de la matinada i, els dimarts, també el
poliesportiu. Dins de la programació estiuenca, s’ha de des-

PROGRAMACIÓ

Novetats
❚ Caminades nocturnes urbanes
els dilluns i obertura fins a la
una de la matinada de piscines
(dimarts i dijous) i poliesportiu
(dimarts). Tallers amb diverses
activitats i competicions esportives els divendres.

Humor i música
❚ Monòlegs els dimecres a Lapallavacara (22.00 h) i concerts
Amb la gespa al cul els dijous
(22.30 h).

tacar dos certàmens amb molt
bona acceptació entre el públic: el cicle de monòlegs d’humor a l’edifici Lapallavacara,

els dimecres a partir de les
22.00 h., i el cicle de concerts
Amb la gespa al cul, els dijous
a partir de les 22.30 al parc de
laTranssegre.Val a destacar que
aquest any els concerts comptaran amb participació de grups
de tot Catalunya juntament
amb propostes locals com The
Folkies i Tropikal Jam.
D’altra banda, per als divendres s’han previst propostes
més variades, com tallers de
cuina creativa i fotografia nocturna, una bicicletada o tornejos de 3 x 3 de bàsquet i futbol
7.
El parc de laTranssegre també acollirà el 26 de juliol una
jornada d’esports d’aventura
en família i el 2 d’agost, el dinar de colles i el certamen
Grand Prix.

Els ‘foscos’ Massive Attack obren el Sónar Nit
❘ BARCELONA ❘ El duo anglès MassiveAttack va mostrar dijous a
la nit el costat més fosc de la societat contemporània en el
concert inaugural del Sónar 2014. Röyksopp, Pretty Lights
i Simian Mobile Disco van ser ahir les estrelles.

