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Gual afirma que al TNC
“no s’apunta”un ERO
com el del Teatre Lliure

ARTSESCÈNIQUESCRISI

ACN
❘ BARCELONA ❘ El president de l’As-
sociació d’Actors i Directors Pro-
fessionals de Catalunya
(AADPC) i membre del Patro-
nat delTeatre Lliure, Joan Ma-
ria Gual, va assegurar que no
voldria ser el director delTeatre
Lliure, Lluís Pasqual, quan va
decidir l’expedient de regulació
d’ocupació (ERO) temporal que
afectarà tota la plantilla, de 58
treballadors, i que concretarà
que l’equipament tancarà del
juny al setembre del 2013. En el
marc d’una entrevista amb
l’agènciaACN, Gual, que tam-
bé és membre del Consell d’Ad-
ministració del Teatre Nacional
de Catalunya (TNC), va afirmar
que“no s’apunta” que s’apliqui
aquesta mesura al teatre dirigit
per Sergi Belbel, encara que no

va descartar que “en algun mo-
ment hagin de prendre’s mesu-
res de menor quantitat de pro-
ducció”. Gual va admetre que
“fan molt mal” decisions com
les que ha hagut de prendre Pas-
qual alTeatre Lliure, però va con-

siderar que“s’entén la filosofia”
ja que amb aquesta decisió, que
suposarà un estalvi d’uns
400.000 euros, “no disminueix
la qualitat” ni es “traeix” el pú-
blic.
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El president dels actors

catalans assegura que no

voldria ser Pasqual quan va

decidir l’ERO al Lliure

Antoni Abad amb refugiats sahrauís a Tinduf, on va desenvolupar un projecte el 2009.

Antoni Abad exposa el seu
últim treball a la Fundació Botín
Una creació amb immigrants llatins i xinesos al barri de Queens de Nova York

ARTNOVESTECNOLOGIES

A més de l’obra del lleidatà,
a Itineraris 2011/2012 podran
veure’s creacions de Karmelo
Bermejo (Màlaga 1979),André
Guedes (Lisboa, Portugal, 1976),
Julia Montilla (Barcelona, 1970)
Javier Nuñez Gasco (Salaman-
ca, 1971), João Onofre (Lisboa,
Portugal, 1976), Jorge Satorre
(Mèxic DF, Mèxic, 1979) i Da-

vid Zink-Yi (Lima, el Perú,
1973).

La instal·lació, que estarà
oberta fins al 31 de març, és la
mostra del treball realitzat pels
artistes becats d’Arts Plàstiques
de la Fundació Botín en la se-
ua última convocatòria.Tots van
ser seleccionats entre 908 sol·li-
cituds rebudes des de 70 països.

Aquesta exposició col·lectiva
constitueix tots els anys l’inici
del calendari expositiu de la Fun-
dació a la seua seu de Santan-
der. S’hi avalua l’aprofitament
dels artistes durant nou mesos
de treball i s’ofereix, segons
aquesta institució, “un panora-
mamolt fidedigne de les propos-
tes artístiques actuals”.

FIRMA

R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘ El lleidatàAntoniAbad
mostra des del passat 31 desem-
bre el seu últim projecte interac-
tiu a la sala d’exposicions de la
Fundació Botín de Santander,
en el marc de la instal·lació
col·lectiva Itineraris 2011/2012.
Sota el títolEl canal plural,Abad
ha estat treballant amb una quin-
zena d’immigrants de procedèn-
cia llatina i xinesa del barri de
Queens a NovaYork. De la ma-
teixa manera que va fer 8 anys
enrere amb la comunitat gitana
a Lleida, els seus protagonistes
expliquen vivències i problemà-
tiques a través del telèfon mò-
bil, amb textos i imatges que es
pengen a la xarxa (megafo-
ne.net). Habitatge i papers són
temes recurrents, encara que no
hi falten al·lusions a la gastrono-
mia o el futbol. Els protagonis-
tes tenen edats compreses entre
els poc més de 20 anys i els 86.
Precisament quatre àvies xine-
ses tenen entre els 82 i el 86
anys.“És la primera vegada que
treballo amb aquesta franja
d’edat i s’han convertit en el mo-
tor del projecte”, va assenya-
larAbad a SEGRE. “Han après
ràpidament”, va afegir. En un
primer moment, aquest treball
havia de centrar-se en els immi-
grants mexicans a NovaYork i
titular-se PoblaYork, encara que
va evolucionar cap a El canal
plural.

deParís Edicions
comença l’any
ambnou llibre

LITERATURA

❘ LLEIDA❘ L’editorial lleidatana
deParís Edicions ha publicat
la novel·la Edelweiss de Rui-
ter. Es tracta de l’opera pri-
ma de la lleidatanaAnnaTar-
ruella i mostra una reflexió
sobre el pas del temps a tra-
vés dels ulls de la protagonis-
ta, de la qual es va explicant
la seua vida i que, amb el pas
dels anys, s’adona que les co-
ses no són exactament tal
com les havia previst en els
seus plans.Aquesta novel·la
suposa la número 9 de la
col·lecció Leda Narrativa i se-
rà la primera obra de l’any de
la firma.

Tallers familiars
i contes a
CaixaForum

INFANTIL

❘LLEIDA ❘ CaixaForum Lleida ha
organitzat una sèrie de tallers
familiars i contes per als més
petits durant aquestes vacan-
ces nadalenques. Per una part,
des d’avui i fins divendres tin-
dran lloc sessions de contes i
llegendes a les 11.00 h, sota
el títol Haití estimat /Haïti
Chérie. Una hora més tard,
els mateixos dies, se celebra-
ran els tallers de ciència Es-
tratègies dels éssers vius i a
les 17.00 h., el de cultura vi-
sual, L’últim viatge.Tots es-
tan pensats per a nens i ne-
nes a partir de cinc anys.


