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CiU vol queWert
rebaixi l’IVA cultural
de forma urgent

CONGRÉS

❘ MADRID ❘ El grup de CiU al
Congrés va interpel·lar ahir
el ministre de Cultura, José
IgnacioWert, perquè rebaixi
de forma urgent l’IVA cultu-
ral del 21% “ara que les da-
des econòmiques ho perme-
ten”.Wert va replicar que“és
evident que a ningú, inclòs
cap ministre d’Hisenda, li
agrada apujar impostos”, pe-
rò que no està a la seua mà la
modificació.

Nova edició del
concurs Pepe
Marín Rock

MÚSICA

❘ LLEIDA ❘ L’associació cultural
Pepe Marín Rock Festival ha
convocat la XII edició
d’aquest concurs, obert a to-
tes les propostes musicals –so-
listes i grups– de Lleida i les
comarques de Ponent. Els as-
pirants han de presentar una
maqueta amb almenys tres
temes abans del 3 de maig a
Orvepard, La Mitjana Har-
drock Bar, 1714 o Rock &
Vins.

Relats curts per
donar a conèixer
el Parkinson

CONCURS

❘ LLEIDA ❘ L’Associació Parkin-
son de lesTerres de Lleida va
presentar ahir el primer con-
curs de relats curts Manuel
García Ortega, que pretén do-
nar visibilitat a aquesta ma-
laltia i a aquesta entitat soci-
al. Els relats s’han de presen-
tar abans del 31 de març. El
premi: una estada per a dos
persones en un hotel del Pi-
rineu de Lleida.

L’actor de Tremp EduardMuntada, juntament ambVictòria Pagès, la seua dona a ‘L’art de la comèdia’, al TNC.

Un‘home de lamuntanya’, al TNC
L’actor pallarès EduardMuntada estrena avui ‘L’art de la comèdia’ al Teatre Nacional de
Catalunya || Participa en aquest muntatge dirigit i protagonitzat per Lluís Homar

ARTSESCÈNIQUESNOVETAT

lià Eduardo de Filippo, que es
va estrenar el 1964 i que Ho-
mar ha recuperat amb una no-
va traducció de XavierAlber-
tí. Ambientada en una ciutat
provinciana italiana, l’obra gi-
ra al voltant dels visitants que

rep el nou prefecte.Muntada in-
terpreta el marit en una parella
de la muntanya acusada injus-
tament de bigàmia i de la mort
d’un nen. L’actor pallarès va des-
tacar que “és la primera vega-
da que treballo amb Homar, ex-

cepcional com a actor i perso-
na”. Fins a l’abril compartirà es-
cenari amb “un elenc de grans
figures”, com la seua parella a
l’obra,Victòria Pagès, Mar Ull-
demolins,Andreu Benito o Ro-
ger Casamajor, entre altres.

J.B.
❘ BARCELONA ❘ L’actor lleidatà Edu-
ard Muntada (Tremp, 1960) es-
tà en ratxa professional.Al no-
vembre va formar part de l’elenc
del clàssic de Shakespeare El
somni d’una nit d’estiu al Tea-
tre Nacional de Catalunya, so-
ta la direcció de Joan Ollé, i avui
dijous torna al gran escenari del
TNC barceloní en un altre clàs-
sic, en aquesta ocasió del segle
XX, L’art de la comèdia, en un
muntatge dirigit i protagonitzat
per Lluís Homar.Muntada es va
mostrar ahir feliç i “encantat
d’encadenar dos papers grossos
alTNC, és fantàstic”.

Poc abans de saltar a escena
en una sessió prèvia amb públic
convidat, Muntada va explicar
a SEGRE que “Lluís Homar em
va veure a l’obra de Shakespea-
re i em va fitxar per a aquest
muntatge perquè necessitava un
personatge una mica gran amb
pinta d’home de muntanya”.
Això sí, l’actor deTremp va co-
mentar amb ironia que “crec
que quan em va veure actuar
encara no sabia que jo era del
Pallars”. L’art de la comèdia és
un text clàssic del dramaturg ita-

MAY ZIRCUS/TNC

El millor teatre amateur,
a concurs aTàrrega

ARTSESCÈNIQUESCERTAMEN

X. SANTESMASSES
❘ TÀRREGA ❘ La BenèficaAgrupació
Teatral (BAT) deTàrrega va pre-
sentar ahir les 6 obres que par-
ticiparan en el 27 Concurs de
Grups deTeatreAmateur Ciutat
deTàrrega. La major part dels
60 projectes presentats proce-
deixen de Barcelona (35), seguits
deTarragona i Lleida (5) i Giro-
na (4), entre altres punts del pa-
ís. El certamen oferirà una obra

cada dissabte (22 h, 7 €) alTea-
treAteneu. Obrirà el concurs el
pròxim 21 de febrer el grup Dei-
xalles, de Sant Feliu de Codines.
També hi actuaran les compa-
nyies La Nyoca (Ametlla delVa-
llès), Filagarsa (Molins de Rei),
Teatre Bell-lloc (Sant Pere de Ri-
bes),Andarada (Andorra) i Te-
quatre (Figueres). Uns 1.400 es-
pectadors van seguir el certa-
men l’any passat. L’alcaldessa de Tàrrega (2a esq.), ahir amb els responsables de BAT.
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