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‘La Plaça del
Diamant’, a
l’Ateneu
La temporada teatral 2007-2008

acollira l’obra mestra de Mercè

Rodoreda produïda pel TNC

TÀRREGA

‘La Plaça del Diamant’ de la

Companyia del Teatre Na-

cional de Catalunya i diri-

gida per Josep Maria Benet

i Jornet tancarà la tempo-

rada 2007-2008 de teatre a

Tàrrega el divendres 15 de

febrer de 2008.

La temporada es va pre-

sentar dilluns al teatre Ate-

neu i consta de vuit obres

que es representaran des

del 20 d’octubre fins al 15 de

febrer. Entre les obres de la

nova temporada destaquen

els monòlegs de la Compa-

nyia Pot de Plom que pre-

senta ‘El Chou de Xavi Cas-

tillo’, el 15 de desembre.

Leo Bassi portarà a Tarre-

ga el seu espectacle, el dia

12 de gener, ‘La revelación’,

que tanta polseguera va ai-

xecar entre els cercles con-

servadors de l’església es-

panyola.

Marta Carrasco presen-

tarà el seu espectacle ‘J’ar-

rive...!’, el dia 26 de gener,

on repassa els seus deu

anys de trajectòria damunt

dels escenaris.

El regidor de Cultura, Jor-

di Ramon, va destacar la im-

portància que Tàrrega ofe-

reixi aquesta obra durant la

celebració de l’any Mercè

Rodoreda, participant així

en els actes culturals a ni-

vell de Catalunya.

Jordi Ramon i Teresa Garcia van presentar la temporada teatral de l’Ateneu.

El monologuista

d’Alcoi, censurat

pel PP valencià,

Xavi Castillo va

actuar a l’última

Fira del Teatre

POT DE PLOM

‘Solamente’ Pepe Rubianes
Com a preàmbul a la

temporada teatral dis-

sabte 22 de setembre

l’artista “galaicocatalà”

Pepe Rubianes tornarà a

Tàrrega amb el seu es-

pectacle en permanent

evolució ‘Rubianes Sola-

mente’, que porta més de

10 anys representant-lo

arreu del país amb un no-

table èxit de públic.

PER ANAR OBRINT BOCA

CERVERA

Detall d’una obra portada d’un museu de París que engalanava Sant Domènec de Cervera.

X SANTESMASSES

El Museu exposa l’art medieval de la
Segarra que va ser venut arreu del món
Des d’avui i fins el 25 de no-

vembre, el Museu Comar-

cal de Cervera exposa 18

peces d’art religiós medi-

eval de la Segarra porta-

des de 8 museus d’arreu

d’Europa. L’exposició con-

ta també amb un catàleg

que documenta fins 43 pe-

ces de l’art religiós de la

comarca que avui estan

disperses. Sota el títol ‘Pa-

trimoni Dispers’, el Museu

ha fet una recerca i docu-

mentació d’aquestes peces

que un dia engalanaven les

esglésies i que, posterior-

ment, han estat adquirides

per altres museus que les

exposen. L’exposició s’in-

clou dins els actes del 50

aniversari del Museu que

va ser fundat per Agustí

Duran i Sanpere.

La Maternitat d’Elna,
al cicle Dona Informa’t

URGELL

La Maternitat d’Elna serà

un dels sis temes que es

tractaran a les conferènci-

es Dona Informa’t que orga-

nitza des de fa quatre anys

el consell comarcal. La his-

toriadora Assumpta Mon-

tellà explicarà els seus es-

tudis sobre l’exili republicà

al sud de França i la recu-

peració de la memòria his-

tòrica a Bellpuig i Agra-

munt el dia 7 de novembre.

La nova llei de dependèn-

cia també es tractarà a les

conferències del dia 3 d’oc-

tubre al Teatre Armengol

Bellpuig i el 21 de novem-

bre a Agramunt. Segons va

explicar la presidenta del

consell, Rosa Maria Mora,

els temes del cicle de con-

ferències donen resposta a

les peticions de les 17 asso-

ciacions de dones de la co-

marca ,que agrupen un to-

tal de 2.900 dones, i que van

fer arribar al consell les se-

ves inquietuds i prioritats a

tractar a les conferències.

El cicle de conferències començarà el 3 d’octubre.

E.G.
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