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R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘ El realitzador i director
de cine i televisió Esteve Rovi-
ra, actual director de la sèrie de
TV3 La Riera, impartirà el prò-
xim octubre un taller sobre in-
terpretació davant de la càmera
a les instal·lacions del Magical
Media de Lleida. El curs està or-
ganitzat per l’esmentat centre
de producció audiovisual, el fes-
tival cinematogràfic Som Cine-
ma i l’Aula Municipal deTeatre.
Està previst entre el 22 i el 24
d’octubre, com una de les acti-
vitats paral·leles al tot just recu-
perat Som Cinema, que se cele-
brarà del 21 al 25 d’octubre. El
termini d’inscripcions per par-
ticipar en el curs, per a majors
de 16 anys, s’obrirà previsible-
ment durant el mes de setem-
bre. Entre el temari destaquen
aspectes com les diferències en-
tre la interpretació per a teatre,
cine i televisió; els plans i el seu
valor dramàtic; els moviments
de càmera; els monòlegs, els di-
àlegs i el text, així com preparar
una escena de càsting.

Esteve Rovira, a més de ser
l’actual director de La Riera, ha
estat el responsable d’altres exi-
toses sèries de la televisió auto-
nòmica com Laberint d’ombres
o El cor de la ciutat, entre d’al-
tres.Així mateix, ha dirigit pel·lí-
cules com la premiada Serrallon-
ga, la llegenda del bandoler. En
aquest sentit, actualment es tro-
ba immers en el guió d’una
pel·lícula sobre mossèn Jacint
Verdaguer, la pel·lícula de cièn-

De‘La Riera’alMagical de Lleida
El director de la sèrie de TV3, Esteve Rovira, al capdavant d’un taller sobre
interpretació davant de la càmera || Les inscripcions, al setembre

EQUIPAMENTSAUDIOVISUAL

Nous‘Miracles de
SantaMaria’

TEATRE

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ El poliesportiu
d’Esterri d’Àneu acull a les
22 hores una nova edició de
l’obra teatralMiracles de San-
ta Maria d’Àneu. En aquesta
ocasió ésMaite Carranza l’au-
tora del text del noumiracle
del llibret de Pep Coll i Sisco
Farràs.

PremisTrajectòria
per a Bonada i Piñol

GUARDONS

❘ BARCELONA ❘ Els periodistes li-
teraris Lluís Bonada i Rosa
M. Piñol rebran el 19 Premi
Trajectòria 2015 en el marc
de la 33 edició de la Setma-
na del Llibre en Català, que
se celebrarà entre els dies 4 i
13 de setembre.

Cinquena edició
de laMostra de
Cinema Etnogràfic

FESTIVALS

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ L’Ecomuseu de
lesValls d’Àneu acollirà en-
tre el 28 de juliol i l’1 d’agost
la cinquena edició de la Mos-
tra de Cinema Etnogràfic. En
aquesta ocasió s’han progra-
mat cinc sessions en les quals
s’exhibirà una dotzena de
pel·lícules de diferent format,
que va des del llargmetrat-
geMelting pot als curts gua-
nyadors en el festival Mos-
tremp.

El jutjat d’Oscadenega
al Consorci delMuseuque
recorri la sentència de Sixena

ARTPATRIMONI

❘OSCA ❘ El jutjat número 1 d’Os-
ca ha emès una interlocutòria
en la qual nega la condició de
part al Consorci del Museu de
Lleida i, per tant, el seu dret
a recórrer en apel·lació la sen-
tència d’aquest mateix jutjat
que decretava la nul·litat de les
vendes del tresor artístic del
monestir de Sixena a la Gene-
ralitat de Catalunya i al Museu
d’Art Contemporani de Cata-
lunya (MNAC), ordenant al seu
torn entregar les peces al ce-
nobi. La interlocutòria dictada
assenyala que es pot presentar
recurs de reposició contra
aquest en cinc dies, que resol-
drà la mateixa magistrada titu-
lar del jutjat número 1 d’Osca,
CarmenAznar.

En aquest sentit, el director
general de Patrimoni de la Ge-
neralitat, Joan Pluma, va asse-
gurar a SEGRE que es presen-

tarà recurs de reposició perquè
a criteri dels juristes el que ha
resolt la jutge no té res a veu-
re amb el recurs presentat pel
Consorci del Museu.

Val a recordar que aquesta

entitat va acordar el passat 8
de juliol personar-se contra la
sentència aragonesa que anul·la
la compra d’art de Sixena per
la Generalitat el 1983 i el 1994
i contra la interlocutòria que
ordenava que les peces s’en-
treguin abans del 25 de setem-
bre.

❘LLEIDA ❘ Enfortir les relacions amb
el patronat deTurisme per pro-
mocionar el patrimoni cultural,
posar en relleu col·leccions his-
tòriques que formen part del fons
de l’IEI, com les de botànica, la
de paleontologia o el llegat del
músic Emili Pujol, reforçar la pre-
sència a les comarques de Llei-
da i enfortir la relació amb els
Països Catalans.Aquests són els
quatre eixos estratègics sobre els
quals es basarà la nova direcció
de l’IEI, que des de fa amb prou
feines una setmana encapçala
Montse Macià, la que va ser di-
rectora del Museu de Lleida du-
rant els últims 17 anys.Així ho
van explicar tant Macià com el
president de la Diputació de Llei-
da, Joan Reñé, després d’una re-
unió –en la qual també va parti-
cipar la vicepresidenta de l’IEI,
Rosa Pujol– que van mantenir
ahir per fixar les línies estratègi-

Potenciar patrimoni cultural i
territori, línies estratègiques de l’IEI

INSTITUCIONSPOLÍTICA

LA REACCIÓ

Cultura de la Generalitat
anuncia que presentarà
un recurs de reposició en
els pròxims dies

Macià, Reñé i Pujol, ahir durant la reunió a la Diputació.

ÒSCAR MIRÓN

ques de la fundació pública de la
corporació provincial. Reñé va
assenyalar que van pensar en
Macià per a la direcció per la se-
ua trajectòria i perquè viu amb

passió la cultura de les comar-
ques lleidatanes. Reñé va afe-
gir que Macià és “una gran re-
presentant del que volem que si-
gui l’IEI com a casa de cultura”.

Imatge d’arxiu del realitzador i director Esteve Rovira.

cia-ficció i aventuresCódigo Re-
set i una minisèrie sobre l’anar-
quista Quico Sabater.També és
seu el documental El tren dels
llacs, sobre aquest tren turístic
de Lleida. Encara que la seua
primera possibilitat de dirigir fic-
ció va sorgir el 1998 de la mà de

Televisió de Catalunya, el cert
és que va dirigir la seua prime-
ra pel·lícula amateur als 13 anys
(Sed de sangre, 1973).

Al llarg de la seua trajectò-
ria ha rebut distincions com les
nominacions de Serrallonga com
a millor pel·lícula i ell mateix
com a millor director en el Fes-
tival de Cine de Xangai, els pre-
mis anuals de l’Acadèmia deTe-
levisió el 2011 a La Riera com
a millor ficció autonòmica, els
premis Òmnium Cultural 2005
a El cor de la ciutat com a mi-
llor sèrie de ficció o els premis
anuals de la Generalitat també

a El cor de la ciutat com a mi-
llor ficció.

Aquest taller és una mostra
més de la col·laboració del Ma-
gical Media amb les producci-
ons audiovisuals. Entre els úl-
tims exemples destaca la contri-
bució de l’equipament lleidatà
amb Moviement, el projecte
multidisciplinari de la Fundació
Sorigué per fomentar la creati-
vitat.

La setmana passada el Magi-
cal li va prestar material i la post-
producció previsiblement tindrà
lloc a la tardor al mateix cen-
tre de Gardeny.

ESPAI

El centre de producció
audiovisual de Lleida
acollirà el taller, que
comptarà amb 20 places

LESCLAUS

El taller
❚ Taller d’interpretació davant de
la càmera. 12 hores.

Les dates i horaris
❚Dijous 22 d’octubre: 18-20 h; di-
vendres 23: 18-21 h i dissabte 24:
09.30 h a 13.30 h i 17 h a 20 h.

Els alumnes
❚ El taller està dirigit a persones
majors de 16 anys.

L’espai
❚ El taller es durà a terme a les
instal·lacions de Magical Media,
al complex de Gardeny.

Els organitzadors
❚Magical, Som Cinema i Aula de
Teatre.


