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no, de Los Corderos (26 de
març), arribarà el dramaturg i
director artístic delTNC Sergi
Belbel, que es preguntarà Per
què escriure teatre al segle
XXI? el dia 9 d’abril. El circ tin-
drà presència amb Blai Mateu,
el 16 d’abril, i l’última sessió
anirà a càrrec de la dramatur-
ga HelenaTornero amb la ses-
sió titulada Teatre i memòria a
la retanca d’un procés de cre-
ació. El seminari, el lema del
qual d’aquest any és Processos
de creació a les arts escèniques,
està dedicat en aquesta ocasió
a tres intèrprets recentment des-
apareguts: Esteve Cuito, direc-
tor de la companyia lleidatana
El Sidral, JulietaAgustí, direc-
tora del Centre i la Fira deTi-
telles de Lleida, i l’actriuAnna
Lizaran.

Sergi Belbel, Mag Lari i Pep
Tosar, en un curs de la UdL
Participen al Seminari d’Escriptura Dramàtica i Dramatúrgia
Escènica || Ramon Oller i Tomàs Aragay, altres professors
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❘LLEIDA❘ El director artístic delTe-
atre Nacional de Catalunya
(TNC), Sergi Belbel; el Mag La-
ri; el coreògraf Ramon Oller,
Premi Nacional de Dansa; o
l’actriu deT deTeatre Carme
Pla; són alguns dels protagonis-
ta de la 13a edició del Semina-
ri d’Escriptura Dramàtica i Dra-
matúrgia Escènica, que comen-
çarà la propera setmana a la
UdL i s’allargarà fins al 23
d’abril.De fet, serà precisament
Oller l’encarregat de la sessió
inaugural, el dia 12 a les 19.00
hores.Oller, director de la com-
panyia de dansa Metros, prota-
gonitzarà una trobada dedica-
da a la creació artesana. Li se-
guirà el també coreògraf Mar-
cos Morau, director de la com-
panyia de dansa LaVeronal, el
dia 19 de febrer. El guionista
TomàsAragay, col·laborador de
Cesc Gay aUna pistola en ca-
da mano, pel·lícula guanyado-
ra precisament en la categoria
de Millor Guió a l’última edi-
ció dels premis Gaudí, arriba-
rà el següent, el 26 de febrer.
El 5 de març serà l’actriu deT
deTeatre Carme Pla qui visita-
rà el seminari. El 12 de març li
tocarà el torn a La màgia de
crearamb El Mag Lari, seguit
del director i actor PepTosar,
que el dia 19 impartirà la clas-
se titulada La meua experièn-
cia en la dramatúrgia: l’adap-
tació i la reescriptura.Després
de David Climent i PacoMore-

El Mag Lari i Sergi Belbel, dos dels convidats al seminari teatral.

Pla de xoc per
reactivar la
demanda cultural
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❘BARCELONA❘El conseller de Cul-
tura de la Generalitat, Ferran
Mascarell, va anunciar ahir
un“pla de xoc immediat” per
rescatar al sector cultural de
la crisi provocada per l’efec-
te de l’IVA cultural i la baixa-
da de les aportacions públi-
ques. Després de comparèi-
xer en comissió al Parlament,
Mascarell va concretar que
aquest pla aportarà recursos
per aconseguir el seu objec-
tiu principal de reactivar la
programació de funcions te-
atrals, musicals, de dansa i
d’altres tipus dels ajunta-
ments, per a així recuperar el
descens de demanda dels es-
pectadors.

“Una de les finalitats és
que hi hagi més bolos, i així
també hi haurà més especta-
dors”, fet pel que el departa-
ment engegarà un sistema de
traspàs de recursos per als
ajuntaments, que també po-
dria anar directament als cre-
adors, va proposar el titular
de Cultura.A més del pla de
xoc, va anunciar la creació de
la Fundació Cultura com a
“eina per articular el sector
privat i el mecenatge” i des-
plegar amb més intensitat el
pla de recerca de recursos en
els moments actuals, que va
defensar que “cal buscar di-
ners sota les pedres”.

D’altra banda, després de
la celebració de la gala dels

Premis Gaudí diumenge pas-
sat, la diputada d’ICVDolors
Camats va insinuar durant la
comissió de Cultura que el
conseller va tenir accés al
guió de la gala, després que
l’any passat aquest es quei-
xés del desenvolupament de
la mateixa i reprengués el
president de l’Acadèmia, Jo-
el Joan. Ferran Mascarell va
negar rotundament aquesta
insinuació.
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Traspàs de recursos
❚ Sistema de traspàs de recur-
sos als ajuntaments en les
pròximes setmanes per reac-
tivar la programació teatral i
musical després d’una caigu-
da del 25% d’espectadors des
de setembre.

Polítiques específiques

❚ Presentació d’unmapa de la
creativitat de Catalunya, des-
envolupament del pla inte-
gral del circ i la dansa, creació
d’un portal web de les lletres
catalanes i compromís amb
els centres d’arts visuals.

Sensepressupost fixat

❚Mascarell va augurar una le-
gislatura “densa, tensa i com-
plicada” i va admetre la teme-
ritat de parlar de projectes
sense un pressupost fixat.

‘Acorar’, una obra
revelació del
2012, avui a
l’Escorxador

TEATRE

❘ LLEIDA❘ ElTeatre Municipal de
l’Escorxador de Lleida aco-
llirà avui (21.00 h, 8 €) la re-
presentació del muntatge te-
atralAcorar, de la companyia
mallorquina Produccions de
Ferro, nominat als premis
Max d’arts escèniques en la
categoria d’espectacle reve-
lació. Interpretat perToni Go-
mila, que també és l’autor del
text, Acorar és una reflexió
sobre la identitat col·lectiva
dels pobles prenent com a ex-
cusa narrativa la descripció
d’una jornada dematança del
porc a Mallorca. D’aquí pro-
cedeix també el títol de l’es-
pectacle, ja que a les Balears
es defineix com acorar la fei-
na de l’expert en matar el
porc amb l’ajuda d’un gani-
vet especial denominat aco-
rador.
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Càsting deballarins per almusical del Club Banyetes
❘LLEIDA❘ L’escola de ball ZonaMa-
king Of de Lleida va acollir ahir
un càsting per elegir els sis ba-
llarins que participaran al musi-
cal del Club Banyetes, que es-

tà previst que s’estreni al tea-
tre de la Llotja durant les pro-
peres festes de Nadal.A les pro-
ves s’hi van inscriure trenta jo-
ves de les escoles Dancescape,

ZonaMaking Of, Factoria D, Es-
pai Dansa, Estil Dansa, Inefc i
Aula deTeatre. El musical com-
binarà actors, ballarins i dibui-
xos animats.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

LESCLAUS

Les sessions
❚ Cada dimarts a les 20.00 h, a
excepció de la primera, el dia
12, que començarà a les 19.00
hores. A l’Edifici Polivalent de la
UdL a Cappont.

Inscrits
❚ Actualment el seminari comp-
ta amb una trentena d’alumnes
inscrits.

Organitzadors
❚ Està organitzat per l’Espai de
Teatre de la UdL, El Celler d’Es-
pectacles i Aula Municipal de
Teatre de Lleida. La coordinació
va a càrrec d’Emili Baldellou i Ri-
card Boluda.


