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❘ BALAGUER ❘ Els Joglars tornaran a
la programació delTeatre Muni-
cipal de Balaguer, després de
més de deu anys sense actuar a
la capital de la Noguera, el prò-
xim 3 d’octubre. D’aquesta for-
ma, la companyia obrirà la tem-
porada amb la produccióV.I.P
(Very Important Person),que
tracta de la relació del món adult
amb els nens i com aquesta ha
evolucionat al llarg de la histò-
ria. La resta de propostes del Ci-
cle deTardor’15 a nivell profes-
sional per a públic adult seran
la comèdia Pels pèls, la repre-
sentació de la qual està previs-
ta el 7 de novembre coincidint
amb les Festes del Sant Crist i
Legionaria, amb l’actriu Maria
Barranco, aquí posada en el pa-
per de la prostituta Hortensia
que explica la seua vida.Amb
aquestes tres obres, elTeatreMu-
nicipal de Balaguer ofereix un
descompte d’un 20% a tots
aquells espectadors que s’abo-
nin al cicle.Amés, tindran la pos-
sibilitat d’aconseguir una altra
entrada per abonament gratuï-
tament a escollir entre dos pro-
postes més: la presentació de
l’últim disc del grup Círculo de
Borneo, amb la presència del pi-
anista de Balaguer JosepM.Por-
té, o l’espectacle de màgia fami-
liar d’Enric Magoo.Així mateix,
el cicle es completarà amb pro-
postes per al públic familiar com
Gisela y el libro mágico, amb la
cantant Gisela (veu oficial de
Disney), ElsaAnka o Octavi Pu-
jades, entre d’altres.

Un dels objectius que es mar-
ca el consistori és el de crear una
xarxa de mecenatge que ajudi a
incrementar el pressupost per a
futures programacions, a fi
d’aconseguir que elTeatre Mu-
nicipal de Balaguer sigui un re-
ferent teatral a la demarcació de
Lleida.

Els Joglars tornen a Balaguer
després de 10 anys amb‘V. I. P.’
‘Pels pèls’, elmusical deGisela,María Barranco oEnricMagoo, altres propostes
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■ La 21Temporada deTeatre
Estable deTàrrega comptarà
amb 9muntatges alTeatreAte-
neu entre el 9 d’octubre i el
30 de gener. Els seus gèneres
aniran des de la comèdia al
drama, passant pels musicals,
els monòlegs o les noves dra-
maturgies.Així, el curs comen-
çarà amb el concert recital El
poeta Ovidi ambMercè Sam-
pietro, Eduard Iniesta i Llúcia
Vives (9 d’octubre). El segui-
rà el drama musical Madre
Coraje amb la companyiaAta-
layaTeatro (24 d’octubre); la
comèdia La desacceleració de
les partícules de Flyhard (6 de
novembre); la mateixa forma-

ció atansarà el teatre contem-
porani de New Order (7 de
novembre), mentre que la in-
triga de les novel·les d’Aga-
tha Christie es farà present
amb La Ratonera, interpreta-
da per Mariona Ribas o Fer-

ran Carvajal, entre d’altres. El
5 de desembre tornarà la co-
mèdia amb Teatre de Barra
(ÒrbitaTeatre). Les dos apos-
tes fortes de la programació
arribaran amb el monòleg
Berto sigue con nosotros (19
de desembre) a càrrec de Ber-
to Romero i amb el drama
Una Giornata Particolare,
protagonitzada per Clara Se-
gura i Pablo Derqui. La pro-
gramació es tancarà el 30 de
gener amb la tragicomèdia
musical Crims interpretada
pels lleidatans Zum-ZumTe-
atre. Poden adquirir-se els abo-
naments per a les nou funci-
ons a partir dels 60 euros.

BertoRomero i Clara Segura, al teatredeTàrrega

Els actors d’Els Joglars, Dolors Tuneu i Ramon Fonseré (esq.), ahir durant la presentació a Balaguer.
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Clara Segura serà a Tàrrega.

Mor l’actor
Carlos Álvarez-
Nóvoa

ÒBITS

❘ SEVILLA ❘ L’actor CarlosÁlva-
rez-Nóvoa, que va rebre el
Goya al millor actor revela-
ció quan tenia 59 anys pel
seu paper a Solas, de Benito
Zambrano, va morir ahir a
Sevilla, als 75 anys. Nascut
el 1940, va ser també profes-
sor, escriptor i director tea-
tral a més d’actor, encara que
es va fer conegut pel seu es-
plèndid paper a Solas (1999),
pel qual també va aconseguir
el Premi del Festival Interna-
cional deTòquio, de la Unió
d’Actors i la Medalla del Cer-
cle d’Escriptors Cinemato-
gràfics.

Lambán instarà
Exteriors que
reclami l’art

LITIGI

❘BARBASTRE ❘ El president d’Ara-
gó, Javier Lambán, va anun-
ciar ahir que instarà el minis-
teri d’Afers Exteriors que re-
clami a l’Església el compli-
ment de les resolucions que
determinen l’entrega de l’art
sacre en litigi entreAragó i
Catalunya.Així ho va mani-
festar després de reunir-se
amb el bisbe de Barbastre-
Montsó,Ángel Pérez, i va as-
senyalar que el papa Fran-
cesc, a qui sol·licitarà una re-
unió, té “arguments penals
per obligar a complir les sen-
tències”.

Carlos Álvarez-Nóvoa.

Restauren el campanar de l’església
deMontgai, construït el segle XVIII

PATRIMONIREHABILITACIÓ

Imatge del campanar de l’església deMontgai.

❘ LLEIDA ❘ L’Institut Català del Sòl
(Incasòl), ha iniciat les obres de
restauració del campanar de
l’església de laVerge de l’As-
sumpció de Montgai. Les obres
s’executaran en un termini de 5
mesos i tenen un pressupost
d’adjudicació de 112.460,30 eu-
ros dels quals l’ajuntament apor-
tarà 55.049,32 i la resta, l’ins-
titut amb fons econòmics apor-
tats per la Secretaria d’Habitat-
ge i Millora Urbana.

Amb 39 metres d’alçada, el

campanar de l’església de Mont-
gai és el més alt de la comarca i
un dels més vistosos ja que té
un doble cos superior amb grans
pinacles cilíndrics a sobre de les
quatre cantonades.

Ara el deteriorament d’alguns
d’aquests elements ornamen-
tals era evident.

Les actuacions se centren en
la millora de les seues façanes;
la restauració de la creu i pinac-
le superior, dels pinacles i flo-
rons del ràfec del campanar su-

perior, de la balustrada i les qua-
tre columnes; la restauració i re-
posició de cornises de pedra, la
reparació de la canalera peri-
metral del campanar; el reforç
perimetral d’acer al pinacle su-
perior; la restauració de les es-
cales interiors metàl·liques i el
tancament de les obertures del
campanar.

L’església va ser construïda a
finals del segle XVIII sobre un
temple anterior, amb restes vi-
sibles a la base del campanar.
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