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Primera‘Tarda
dels Lectors’a la
SeuVella, amb
24persones

PATRIMONI INICIATIVES

El claustre de la Seu Vella es va convertir ahir a la tarda en sala de lectura en aquesta nova iniciativa.

❘ LLEIDA ❘ Un total de 24 persones
van estrenar ahir la nova inici-
ativa promocional de la SeuVe-
lla de Lleida: entrada gratuïta la
tarda dels dimecres si s’acudeix
al monument a llegir un llibre.
El director delTuró, PepTort, va
explicar que es tracta d’“una
proposta de lleure tranquil, cul-
tural, per al gaudi personal, i
també d’estímul de la imagina-
ció en un lloc tan suggeridor
com el claustre de la SeuVella”.
En definitiva, es tracta d’una no-
va manera d’aproximar-se i com-
partir el patrimoni monumen-
tal,mentre també es difon la lec-
tura. Pel claustre es va veure lec-
tors individuals i també grups
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femenins, d’estudiants i pare-
lles.

La Tarda dels Lectors es va
complementar amb una mostra
de reproduccions de llibres me-
dievals en edició facsímil d’alta
qualitat, com una Bíblia mossà-

rab, un Beatus i un Llibre d’Ho-
res, exemples de cultura romà-
nica, o un volum venecià d’al-
químia amb un retrat d’Arnau
deVilanova, per reviure l’espe-
rit de l’antic Studium universi-
tari medieval de Lleida.

Entrada gratuïta si s’hi
va a llegir un llibre

L’Aula deTeatre examina
17 aspirants al curs oficial
Proves teòriques i d’interpretació per al cicle de grau superior

ARTSESCÈNIQUESENSENYAMENT

Responsables i professors de l’Aula de Teatre, ahir amb els 17 aspirants al nou grau teatral.

ÒSCAR MIRÓN

J.B.
❘ LLEIDA ❘Un total de 17 joves dels
20 preinscrits inicialment van
participar ahir en la primera de
les dos jornades de proves a
l’Aula Municipal deTeatre de
Lleida per accedir al nou cicle
formatiu de grau superior en
tècniques d’actuació teatral,
que començarà a impartir-se
a l’octubre.Aquesta titulació
oficial, una antiga reivindica-
ció de l’Aula deTeatre, va ser
aprovada finalment el passat
juny per la conselleria d’Edu-

cació de la Generalitat i aquest
pròxim curs només s’impartirà
de moment a Lleida i uns altres
tres centres de Barcelona.

En aquest sentit, el director
de l’Aula,Antonio Gómez, va
destacar ahir no sols la presèn-
cia d’aspirants de la ciutat de
Lleida,molts d’ells vinculats ja
a l’Aula, sinó també procedents
de la província (Alcarràs, Cer-
vera o Bellpuig, entre altres lo-
calitats) i també deTortosa o
Girona. Les proves d’accés, que
seguiran durant la jornada

d’avui, consisteixen tant en una
part teòrica –amb un qüestio-
nari sobre cultura teatral,
història del teatre i arts escèni-
ques contemporànies– com una
altra de pràctica, amb un
monòleg com a exercici d’in-
terpretació, a banda d’exercicis
individuals i de grup de veu,
ball i joc escènic.

Els aspirants, d’entre 18 i 30
anys, coneixeran la setmana
que ve si són admesos en
aquesta nova titulació oficial
teatral.

El grup de Daniel Sesé, Darània, demà al Cafè del Teatre.

MÚSICACONCERT

Pop d’autor, jazz
Darània: Les cançons de gener.

Lleida. Cafè del Teatre. Divendres, 18 de
setembre. 22.30 h. Preu: 10 €

El guitarrista Daniel Sesé, in-
tegrant des de fa més de dot-
ze anys del duo musical de
cançó d’autorTúrnez & Se-
sé, actuarà demà a Lleida al
capdavant de la nova banda
Darània presentant els temes

del seu primer treball disco-
gràfic,Les cançons de gener.
El quintet, amb la veu de la
cantant Ivet Remacha, pro-
posa un pop amb influènci-
es mediterrànies i jazzísti-
ques de cançó d’autor ple
d’encant i sensibilitat. A les
seues cançons, Daniel Sesé
descriu amb quotidianitat to-
tes aquelles coses màgiques
de la vida.

El pop‘mediterrani’de
Darània, demàa Lleida

El Principal exhibeix avui un concert d’Eric Clapton

❘ LLEIDA ❘ El cine Principal de Lleida projectarà avui (20.00 h,
8,5 €) el concert que va oferir Eric Clapton el passat mes
de maig al RoyalAlbert Hall de Londres per celebrar els seus
70 anys i que va ser gravat per a cines de tot el món.

L’Orfeó Lleidatà presenta al públic el nou curs

❘ LLEIDA ❘ La Fundació Orfeó Lleidatà presentarà avui (19.00
h) en un acte obert al públic amb una degustaciómusical la
nova programació de tardor de l’Espai Orfeó, ambmés d’una
vintena d’activitats i espectacles.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Trobada poètica a
la Pobla de Cérvoles
❘ LAPOBLADECÉRVOLES ❘ El Cen-
tre d’Estudis de les Garri-
gues ha organitzat per dis-
sabte que ve a la Pobla de
Cérvoles una trobada d’es-
criptors i crítics oberta al
públic entorn de la poesia
catalana del període 2000-
2015.

La cita comptarà al llarg
de tot el dia amb interven-
cions de Xavier Macià,
Àngels Marzo, Àlex
Broch, Josep Maria Sala-
Valldaura, Pere Pena i Llu-
ïsa Julià, entre d’altres.

Degustaciómusical,
avui a la Llotja
❘ LLEIDA ❘ L’associació cultu-
ral Muscuart de Bell-lloc
oferirà avui a l’espai Da-
Moon de la Llotja de Llei-
da (21.00 h) una degusta-
ció acústica del quart es-
pectacle musical que por-
ta a escena,Más de cien
mentiras, amb cançons de
Joaquín Sabina, i que es-
trenarà el pròxim 12 d’oc-
tubre alTeatre de l’Escor-
xador.


