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xò sí, va sortir satisfet de l’en-
trevista a l’afegir només que
“tot ha anat molt bé”. S’ha de
recordar que Giralt va resultar
el més ben classificat dels on-
ze candidats en la primera fa-
se d’aquest concurs de mèrits,
amb un total de 60,5 punts: 46
(de 55 possibles) pel que fa a
la valoració de mèrits profes-
sionals i 14,5 pel seu projecte

per al Museu de Lleida (de 25
possibles).També van complir
amb l’entrevista personal Car-
me Bergés, actual directora del
Museu Comarcal de Cervera,
i la historiadora Montse Inies-
ta, les altres dos finalistes del
procés.

El director dels serveis ter-
ritorials de Cultura, Josep Bor-
rell, va explicar que la comis-
sió executiva del Museu té pre-
vist reunir-se dilluns vinent per
tractar la proposta que els hau-
rà de presentar la comissió de
valoració, que pot ser un nom
o un màxim de tres. El plena-
ri prendrà la decisió definitiva
sobre el nou director abans de
final de mes.

ABANS DE FINAL DEMES

El plenari del Museu de
Lleida té previst nomenar
nou director abans de
final de mes

Últim pas per elegir el
nou director delMuseu
Els quatre finalistes superen l’entrevista personal || La comissió
de valoració entregarà dilluns la decisió, d’un a tres noms

POLÍTICACULTURALEQUIPAMENTS

J.B.
❘ LLEIDA ❘ Els quatre finalistes en
la convocatòria per elegir el
nou director del Museu de Llei-
da van superar ahir l’últim pas
del procés –una entrevista per-
sonal davant dels membres de
la comissió de valoració– abans
de fer-se públic el nom del subs-
titut de l’actual directora en
funcions, Montse Macià, que
va renunciar al càrrec el mes
de novembre passat empesa
pels problemes de pressupost
de l’equipament. Els quatre fi-
nalistes, dels onze candidats
que es van presentar a la con-
vocatòria, van desfilar per la
direcció territorial de Cultura
de la Generalitat, a la rambla
Aragó, a partir de les dotze del
migdia en torns d’una mitja ho-
ra cadascun. A la sortida de
l’entrevista, es van mostrar re-
ticents a brindar declaracions,
descontents pel fet que la set-
mana passada es fessin públics
els seus noms. El primer a com-
plir amb aquest últim tràmit,
el doctor en Història de l’Art i
coordinador del CAEM de la
Universitat de Lleida Isidre
Puig, només va apuntar que
“no és convenient” qualsevol
tipus de declaració. En el ma-
teix to, l’historiador de Bala-
guer Josep Giralt, actual res-
ponsable d’activitats culturals
de l’Institut Europeu de la Me-
diterrània, va admetre tan sols
dir que “avui no és el dia”.Ai-

Última reunió plenària del consorci del Museu, al novembre.
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MÚSICAENSENYAMENT

El compositor i pianista Albert Guinovart, amb un alumne.

centres de grau professional tre-
ballin les obres dels composi-
tors catalans en una doble fa-
ceta.D’una banda, els joves po-
dran conèixer l’obra d’un com-
positor català “històric” amb
un intèrpret de trajectòria re-
coneguda i, de l’altra, també se-
ran convidats compositors ac-
tuals per treballar directament

les seues composicions amb els
alumnes. La primera cita, amb
èxit d’alumnes inscrits de tot
Catalunya, va arrancar amb la
presència del compositor i pi-
anistaAlbert Guinovart. La tro-
bada arribarà el 21 de febrer a
Cervera amb el flautista Lluís
Guzman i el compositor Jordi
Camell.

Unprojecte de
Cervera reuneix
pianistes i
compositors
Amb alumnes de
centres de Catalunya

❘CERVERA ❘ El Conservatori de Ba-
dalona va acollir dissabte pas-
sat la primera trobada del pro-
jecte Tradició i actualitat, com-
positors i intèrprets, una inici-
ativa organitzada per l’Associ-
ació de Conservatoris de Cata-
lunya després d’una proposta
llançada pel pianista i profes-
sor de música de Cervera San-
ti Riu, crític de SEGRE. El pro-
jecte consisteix a realitzar tres
trobades en diferents punts de
Catalunya per atansar dos bran-
ques de la música que s’hauri-
en de donar la mà habitual-
ment: els intèrprets i els com-
positors, amb l’objectiu que els
alumnes de més nivell dels vint

L’actriu Rosa Novell.

Rosa Novell deixa
‘L’última trobada’
per malaltia

ARTSESCÈNIQUESANUNCI

❘ LLEIDA ❘ El teatre de la Llotja
va informar ahir que l’actriu
Anna Barrachina substitui-
rà el 27 de febrer a l’obra L’úl-
tima trobada Rosa Novell,
que ha deixat la seua col·la-
boració en aquest muntatge
per problemes de salut. L’es-
trena d’aquesta peça l’any
passat al Teatre Romea de
Barcelona va suposar el re-
torn als escenaris de Novell
(Barcelona, 1953) després de
patir una embòlia pulmonar
el maig del 2013 i descobrir-
se-li un tumor que,mesos des-
prés i a causa de l’intens trac-
tament, ha acabat deixant-la
cega. La productora d’aquest
espectacle teatral, dirigit per
Abel Folk, també protagonis-
ta al costat de Jordi Grau, ja
ha comunicat que “desgra-
ciadament Novell no podrà
continuar formant part de
l’elenc per motius de salut”.
De fet, a L’última trobada,
l’actriu ja es trobava en esce-
na a l’entrar els espectadors
i, quan sortia de l’escenari,

ho feia acompanyada. Lama-
laltia ja li va impedir assistir
al gener a la festa de nomi-
nats dels Premis Gaudí en la
qual la van nomenar mem-
bre d’honor de l’Acadèmia
del Cinema. La seua substi-
tuta a l’obra,Anna Barrachi-
na, es va donar a conèixer
amb La Cubana a Cómeme
el Coco Negro i Cegada de
Amor i també ha participat
en telesèries com Ventdelplà
deTV3 i en pel·lícules com
Tapas.

Primer augment
en 12 anys de la
venda demúsica
a Espanya

INDÚSTRIA

❘ MADRID ❘ Un pòquer d’asos
de la música i l’apogeu de
serveis d’escolta online van
portar el 2014 la indústria
discogràfica espanyola a un
canvi de cicle que va posar
fi a 12 anys consecutius de
caigudes i va portar el pri-
mer repunt del segle XXI,
amb un increment en les
vendes del 21,2%. Segons
xifres donades a conèixer
per la patronal Promusicae,
van ser 149,9 milions d’eu-
ros els recollits pel sector
l’últim any, xifra que arriba
després del mínim històric
del 2013, que va ser de 123
milions. Destacat al capda-
vant d’aquest increment es
troba PabloAlborán, que va
tornar a convertir-se, per
quart any consecutiu, en
l’artista de més èxit a Espa-
nya amb les vendes del seu
tercer disc, Terral, amb
157.000 exemplars.Altres
grans èxits de vendes del
2014 van ser David Bisbal
(Tú y yo, 25.000 unitats) i
El Barrio (Hijo de levante,
80.000 còpies). L’streaming,
l’escolta sense descàrrega
de música, va suposar 47,2
milions d’euros, un 36%
més que el 2013.

L’església de Bossòst,
d’interès nacional
❘ BOSSÒST ❘ La Generalitat va
acordar ahir declarar com a
nou bé cultural d’interès na-
cional l’església de Santa
Maria de la Purificació de
Bossòst, aAran. El regidor
de Cultura,Amador Mar-
qués, va felicitar una decla-
ració que “reconeix el tem-
ple romànic que s’ha con-
servat d’una forma més pu-
ra aAran”.

El Túmul de Seró, sense
premi Van der Rohe
❘ ARTESA DE SEGRE ❘ L’edifici de
l’EspaiTransmissor delTú-
mul de Seró, aArtesa de Se-
gre, nominat al premi inter-
nacional d’arquitectura con-
temporània Mies van der
Rohe de la Unió Europea,
es va quedar fora ahir de la
llista de 40 finalistes, de la
qual sortirà el guanyador el
8 de maig.

Serrat i Roger
Hodgson, a Peralada
❘ BARCELONA ❘ JoanManuel Ser-
rat i el músic Roger Hod-
gson, un dels fundadors i la
veu de la mítica banda de
rock Supertramp, actuaran
aquest estiu al Festival Cas-
tell de Peralada, el 25 de ju-
liol i el 8 d’agost, respecti-
vament, amb entrades de 45
a 130 euros.


