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El 30è aniversari de l’Aula
deTeatre culmina a la Llotja
Amb un centenar de joves actors i 45 músics de l’orquestra del
Conservatori || Representen una versió del ‘Faust’ de Goethe

POLÍTICACULTURALARTSESCÈNIQUES

L’Aula va oferir una funció matinal per a alumnes d’instituts i una altra a la tarda oberta al públic.

LLEONARD DELSHAMS

❘ LLEIDA ❘ L’Aula Municipal deTe-
atre de Lleida va culminar ahir
els actes de celebració del seu
30è aniversari amb un desem-
barcament a la Llotja per ofe-
rir dos representacions del
muntatge Urfaust, a càrrec de
la companyia juvenil del cen-
tre, La Inestable 21, que aquest
curs també està de celebració,
en el seu cas el desè aniver-
sari. La primera funció, al ma-
tí, estava destinada a alumnes
dels instituts de Lleida. Cen-
tenars de joves del Joan Oró,
el Gili i Gaya i de l’Escola del
Treball van assistir com a es-
pectadors al muntatge teatral
de l’Aula.A la tarda es va ce-
lebrar l’aniversari amb una re-
presentació oberta al públic.
Urfaust, una adaptació lliure
del clàssic Faust de Goethe, es-

trenada fa sis anys, es va ofe-
rir amb un renovat muntatge
en què van participar prop
d’un centenar d’actors, acom-
panyats per mig centenar de
joves de l’orquestra simfònica
del Conservatori de Lleida.
L’alcalde, Àngel Ros, junta-
ment amb el regidor d’Educa-
ció, Jesús Castillo, va felicitar
l’Aula pels seus 30 anys d’en-
senyament teatral i el foment
de les arts escèniques entre els
ciutadans.

L’Aula deTeatre, instal·lada
des del 1999 al complex de
l’Escorxador, ofereix en l’ac-
tualitat diferents tipus de cur-
sos i tallers en aquest centre a
més de 650 alumnes des dels
3 anys fins als adults, i als ins-
tituts i escoles de Lleida a més
de 1.200 alumnes més.

Deuanysde
la companyia
La Inestable21
■ La Inestable 21 és una
companyia de teatre sin-
gular, ja que els seus ac-
tors tenen entre 14 i 19
anys.Va néixer a l’Aula
l’any 2001 amb l’objec-
tiu d’oferir als seus alum-
nes la possibilitat de po-
der fer espectacles de ca-
ràcter professional. Fins
a l’actualitat, la compa-
nyia ha creat onze mun-
tatges (almenys un per
curs), amb els quals tam-
bé han rebut diversos pre-
mis en concursos i festi-
vals espanyols.

El recital inaugurarà els murals deMinguell a Santa Maria.
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❘ TÀRREGA ❘ L’església de Santa
Maria de l’Alba deTàrrega
inaugurarà demà de forma
oficial els murals de Josep
Minguell amb una actuació
de l’Escolania de Montserrat
(21.00 h). La recaptació del

concert, organitzat per l’Obra
de Caixa Penedès, es desti-
narà a Càritas de Tàrrega.
Minguell va culminar l’any
passat les seues pintures al
temple després de sis anys de
feina en diferents etapes.

EstrenademàaTàrrega amb
l’Escolania deMontserrat

Marta Pruna inaugura a l’IEI l’exposició ‘Sentir’

❘ LLEIDA ❘ La Sala Gòtica de l’Institut d’Estudis Ilerdencs inau-
gurarà avui (20.00 h) l’exposició Sentir, de l’artista llei-
datana Marta Pruna, que es podrà veure fins al 15 de juliol.

ElMNAC, a punt d’ampliar-se a la Fira aMontjuïc

❘ BARCELONA ❘ El president del Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya,Miquel Roca, va revelar ahir que està “a punt” d’acor-
dar l’ampliació del museu a la Fira a Montjuïc.

ViggoMortensen, a la catifa roja de Canes

❘ CANES ❘Viggo Mortensen va presentar ahir al festival de Ca-
nes el filmOn the Road, juntament amb la parella vampíri-
ca més famosa del cine, Kristen Stewart i Robert Pattinson.


