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J. K. Rowling
continua perTwitter
la saga‘Harry Potter’

NOVEL·LA

❘MADRID ❘L’escriptora J.K.Row-
ling va relatar ahir a través de
les xarxes socials com conti-
nuaria la saga de Harry Pot-
ter.A través deTwitter, va re-
velar en quines cases de
Hogwarts han estat seleccio-
nats James S. Potter i Teddy
Lupin, dos personatges de la
saga. L’epíleg de l’últim llibre
tenia lloc l’1 de setembre del
2015.

L’Espai Guinovart
repassa la trajectòria
vital de l’artista

EXPOSICIÓ

❘AGRAMUNT ❘ L’Espai Guinovart
d’Agramunt inaugurarà dis-
sabte que ve a les 20.00 ho-
res una exposició titulada 3,
en la qual tres etapes de la vi-
da de Josep Guinovart (nai-
xement, maduresa i mort) es
convertiran en el fil conduc-
tor. La mostra convidarà el
públic a un recorregut vital a
través de les mateixes obres
de l’artista,mort el desembre
del 2007. Les dos actrius protagonistes de ‘Crisi existencial’, de Les Mus Teatre.

De l’Aula deTeatre a l’escenari
La nova companyia lleidatana Les Mus estrena a l’Escorxador el seu primer muntatge,
‘Crisi existencial’ || Unmusical de petit format amb dos actrius i una pianista

ARTSESCÈNIQUESPROJECTE

❘ LLEIDA ❘ De les classes de l’Aula
deTeatre de Lleida a l’escenari
de l’Escorxador.Aquesta és la
trajectòria de la jove actriuTà-
nia López-Alberca, alumna de
tercer curs dels estudis d’art dra-
màtic de l’Aula, el projecte de
muntatge teatral de la qual veu-
rà la llum aquest cap de setma-
na amb la posada en escena da-
vant del públic al teatre munici-
pal. I no es tracta només d’un
projecte teatral, sinó que és l’em-
brió del qual ha nascut una no-
va companyia a Lleida, Les Mus
Teatre.Al costat de l’actriuAres
Piqué i la pianista Jordina Millà,
demà estrenarà Crisi existenci-
al, un espectacle musical de pe-
tit format, amb text original del
dramaturg lleidatà Gabriel So-
lans i composicions (cançons i
lletres) d’Alícia Serrat.

Per a la posada en marxa
d’aquest muntatge teatral, han
comptat amb el suport de l’Au-
la deTeatre, que ofereix als alum-
nes de tercer curs dels seus es-
tudis dramàtics la possibilitat de
crear una companyia pròpia i
coproduir el seu primer espec-
tacle.A més, Les MusTeatre va
aconseguir gairebé 2.000 euros

LES MUS TEATRE

al juliol a través d’una campanya
de micromecenatge a la plata-
forma Verkami per a l’esceno-
grafia i vestuari del musical.Cri-
si existencial és una obra en la
qual dos actrius i una pianista es
troben un sol espai escènic –un
lavabo– per explicar la història
de dos desconegudes, la vida de
les quals està a punt de canviar
per motius ben diferents, tan di-

ferents com elles mateixes. Des-
prés d’aquesta trobada, les seues
vides ja mai seran les mateixes.
L’espectacle s’estrenarà demà
divendres a les 22.00 hores i
s’han previst unes altres tres fun-
cions durant el cap de setmana:
dissabte (19.00 i 22.00 h) i diu-
menge (19.00 h). Després de
Lleida, l’obra es presentarà a
Barcelona, al centre de creació
escènica La Nau Ivanow.

DE LLEIDA A BARCELONA

Després de l’estrena a

Lleida, el musical podrà

veure’s al centre escènic La

Nau Ivanow de Barcelona

El teatre familiar de Lleida,
protagonista a França

POLÍTICACULTURALFESTIVAL

❘ LEGRANDBORNAND ❘ Les companyi-
es lleidatanes de teatre famili-
ar Fadunito, Efímer, JAM i Zum
ZumTeatre van oferir els seus
espectacles més recents l’última
setmana d’agost en el festival in-
ternacional de teatre per a joves
Au Bonheur des Mômes, que se
celebra a la localitat francesa de
Le Grand Bornand, alsAlps a
prop de Ginebra. Representants
d’aquestes companyies i de la

Mostra d’Igualada van partici-
par també en una trobada de tre-
ball, organitzada per la conse-
lleria de Cultura de la Genera-
litat, entre actors i programadors
internacionals a la zona profes-
sional del festival, amb més de
150 participants.Aquest certa-
men francès, creat el 1992, és un
esdeveniment de referència a
Europa en l’àmbit del teatre per
a tots els públics.

Iceta promet resoldre el litigi de l’art
en un any si és president de Catalunya

DIOCESÀELECCIONS

EUROPA PRESS
❘ SARAGOSSA ❘ El líder del PSC i
candidat a la Generalitat, Mi-
quel Iceta, es va comprometre
ahir a Saragossa a resoldre rà-
pidament el conflicte dels béns
religiosos que enfrontaAragó i
Catalunya: “Si fos president, en
un any o ho resolc ome’n vaig.”
Després d’entrevistar-se amb el
nou president d’Aragó, el soci-
alista Javier Lambán (més in-

formació a la pàgina 11), Ice-
ta va apuntar que ha de resol-
dre’s i que “si hi ha sentències
judicials han de complir-se sen-
se dilació i sense excusa”.Va
argumentar que els polítics te-
nen l’obligació de no deixar a
la justícia la solució dels pro-
blemes.

El líder socialista català va
opinar que aquestes obres“han
de ser gaudides aAragó i tam-

bé a Catalunya” per la via dels
acords “que facin falta” i va re-
cordar que hi ha hagut mo-
ments amb una aproximació
important dels governs català i
aragonès, quan va ser conselle-
ra de Cultura Caterina Mieras.

Per la seua part, Lambán va
precisar que l’art s’ha d’entre-
gar aAragó“en compliment de
sentències judicials i per pur
sentit comú”.


