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ELS CINC ESPAIS
Arxiu Històric: Acull l’apartat
Canet Rock i el seu temps. Visites: de
dilluns a divendres de 9 a 17.
Departament de Cultura: Nou
univers musical català. Visites: de
dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Biblioteca Pública: Paisatges sense
pàtria. Visites: dilluns, de 15 a 20
hores; de dimarts a divendres de 10
a 20; i dissabtes de 10 a 14.
Rectorat: Boss-celona. Bruce
Springsteen a Barcelona. Visites: de
dilluns a divendres de 8 a 21.30
hores i dissabtes de 9 a 14.
Museu de Lleida: Apòstols del rock.
Visites: de dimarts a dissabte de 10
a 14 i de 16 a 18; divendres,
diumenges i festius de 10 a 14.
Patti Smith o Nina Hagen comparteixen sala al Museu amb set imatges religioses en el marc de la mostra de Francesc Fàbregas.

Estrelles del rock es colen al Museu
Comparteixen espai amb figures religioses en una exposició fotogràfica de Francesc Fàbregas || La
mostra, amb més de 200 imatges, arriba també a la Biblioteca, el Rectorat, l’Arxiu i Cultura
ITMAR FABREGAT

R. RÍOS

la denominació Canet Rock i el
seu temps, les fotografies de
Fàbregas constitueixen un testimoni del que va ser aquest gran
concert a l’aire lliure, que va nàixer el 1975, es va prolongar tres
anys i es va recuperar el 2014.
El Nou univers musical català
és el protagonista en els serveis
territorials del departament de
Cultura, on es poden observar
instantànies inèdites del naixement i la popularització de nous
noms sorgits als Països Catalans
durant l’última dècada del segle
XX i el que va del XXI.
No podia faltar, en aquest recorregut, el Boss. El Rectorat
s’omple, amb Boss-celona. Bruce Springsteen a Barcelona,
d’imatges del cantant, fonamentalment del 1981, en el seu primer concert a la capital catalana en el qual Fàbregas va ser
l’únic fotoperiodista acreditat
per a l’ocasió, però també d’esdeveniments posteriors a la capital catalana. “Sens dubte, la
gent em coneix pel món de la
música, però tinc altres coses!”,
va assegurar Fàbregas. Per això,
el cercle de la seua exposició el
tanca a la Biblioteca Paisatges
sense pàtria, que suposa un canvi de registre i que es compon
d’una col·lecció d’imatges captades durant els seus viatges dels
últims deu anys.

❘ LLEIDA ❘ Una fotografia de Tina
Turner, en ple apogeu durant un
dels seus concerts, mostrant la
seua força i la seua esquinçadora veu al costat d’una imatge religiosa amb segles d’història. Inimaginable? Des d’avui és possible al Museu de Lleida amb
99% Francesc Fàbregas. Fotografies, una mostra composta
per més de 200 instantànies, la
gran majoria amb la música com
a protagonista, que aquest fotoperiodista de Sant Just Desvern
porta a la capital de Ponent repartida en cinc equipaments que
conformen el circuit Espai Cultura 2015.
La parada del museu, batejada com a Apòstols del rock, és
sens dubte el més impactant, ja
que els visitants podran veure
una selecció d’imatges de les
grans estrelles del pop rock i de
la cançó de l’últim mig segle, entre elles Patti Smith, Maria del
Mar Bonet o Joan Manuel Serrat, convivint amb algunes de

MÚSICA I PAISATGES

La música i les seues figures
centren el recorregut, que
es completa també amb
imatges de paisatges

Una instantània de Tina Turner en ple concert, al costat d’una de les peces del Museu.
MAGDALENA ALTISENT

les peces d’art religiós més representatives de la col·lecció permanent o incrustades en retaules de gran valor. “Mai abans havia exposat a Lleida. Vam començar a treballar gairebé sense res i hem omplert cinc espais”,
va reconèixer ahir el mateix
Francesc Fàbregas durant la presentació de la mostra, comissariada pel crític de SEGRE Javier
de Castro.
I és que part de la seua dilatada obra també podrà veure’s,
fins al pròxim 10 de gener, en
quatre punts més de la ciutat.A
l’Arxiu Històric el protagonista
és el festival Canet Rock. Sota

ACTIVITAT

El recorregut s’inaugura avui amb
una visita guiada per l’artista
■ L’Arxiu Històric serà el
punt de partida avui (19 hores) d’una visita guiada als
cinc espais que componen
l’exposició 99% Francesc Fàbregas. Serà el mateix fotoperiodista, amb diversos guardons a l’esquena per la seua
tasca, centrada fonamentalFrancesc Fàbregas i Javier de Castro, ahir, a la seu de Cultura.

ment en el pop rock dels 70,
80 i 90, l’encarregat de l’activitat (inscripcions al 973 279
200 o acciocultural.lleida@gencat.cat). Les fotografies podran visitar-se fins al
10 de gener en aquest perímetre urbà que conforma
l’Espai Cultura.

