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FOTO: Com360 / L’estudi Ianua Arquitectures va guanyar el 5è Premi Ignasi Miquel per a joves arquitectes

Exposició amb la millor
arquitectura de Lleida
Fins el 15 d’octubre a Balaguer
Balaguer acull avui (19.30
hores) la inauguració de
l’exposició dels treballs
premiats en la 5a Mostra
d’Arquitectura de les Terres
de Lleida i el 5è Premi
Ignasi Miquel.
Balaguer
REDACCIÓ
La mostra, que ja ha passat per
Lleida i Cervera i que es podrà

La prestigiosa
Montserrat
Torrent arriba
a Cervera
El Convent de Sant Agustí de
Cervera serà l’escenari el proper diumenge, a partir de les
18.00 hores, del segon concert
del XXI Festival de Música de
Tardor Orgues de Ponent i del
Pirineu, que va començar el
passat 7 de setembre a Verdú i
que finalitzarà el 28 de desembre a Vielha.
La protagonista d’aquesta
segona actuació serà la prestigiosa catedràtica Montserrat Torrent, una de les organistes més
reconegudes a nivell nacional i
internacional. Nascuda a Barcelona va iniciar-se amb el piano
als 5 anys amb la seva mare Àngela Serra, que havia estat deixeble d’Enric Granados, i en la

veure fins al proper 15 d’octubre a la sala d’exposicions de la
Paeria de a capital de la Noguera, aplega totes les obres presentades a la Mostra i es 27 projectes que van ser seleccionats pel
jurat, entre els quals es van premiar obres dels arquitectes Josep Bunyesc, Julio Mejón, Jaume
Terés, Josep Maria Puigdemasa i
Jaume Farreny, a més de l’estudi
Ianua Arquitectures, que va ser
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La catedràdica Montserrat Torrent

seva llarga carrera ha enregistrat
nombroses gravacions a orgues
històrics. A més, va rebre la Creu
de Sant Jordi el 1995.
El repertori que interpretarà
l’organista de Barcelona inclourà
obres de Brahms, Baguer, Franck,
Bonnet, García Roman i Guridi.

distingit amb el 5è Premi Ignasi
Miquel per a joves arquitectes.
En l’acte d’inauguració també es
presentarà el catàleg de la Mostra.
La demarcació de Lleida del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) convoca la Mostra i
el Premi Ignasi Miquel cada quatre anys amb l’objectiu de reconèixer la millor arquitectura feta
a les terres de Lleida.

El dramaturg
català Guillem
Clua estrena
la seva nova
obra a Miami
La Golondrina, una obra teatral
del dramaturg català Guillem
Clua inspirada en la matança de
la discoteca gai Pulse, al centre
de Florida, aixeca avui dijous el
teló per primera vegada als Estats Units, on el seu missatge
en favor de l’acceptació de l’altre cobra un significat especial,
segons els seus dos codirectors
i protagonistes. Guillem Clua
ha rebut diversos premis amb
algunes de les seves anteriors
obres, com Invisibles (2002), La
piel en llamas (2005), Marburg
(2010), Smiley (2012) o La revolución no sera tuiteada (2013).
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