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Instal·lació ‘Tritactic’ al vestíbul del Teatre de l’Escorxador.

Art a laMostra deTeatre de Lleida
La nova edició arranca amb una instal·lació escenogràfica a l’Escorxador que anirà
modificant el públic || El certamen, amb48 companyies i 63 funcions fins al desembre

ARTSESCÈNIQUES INAUGURACIÓ

passat van ser 53 els participants,
tot un rècord en la història
d’aquest certamen que impulsa
els grups aficionats de teatre i
dansa de Lleida i dóna visibili-
tat a cada un dels nous muntat-
ges escènics.Aquest primer cap

de setmana teatral es comple-
tarà diumenge amb un espectac-
le familiar de clowns, Pallasse-
jant clàssics, a càrrec de la com-
panyia creada el 2013 Los Per-
las (dos funcions: 12.00 i 18.00
h, 5 €).

J.B.
❘ LLEIDA ❘ ElTeatre de l’Escorxador
de Lleida va inaugurar ahir la 24
Mostra d’Arts Escèniques Josep
Fonollosa Fono, però no ho va
fer amb dramatúrgia sinó amb
escenografia. De fet, amb l’es-
trena al vestíbul de l’edifici d’una
instal·lació escenogràfica mun-
tada pel col·lectiuTritactic, for-
mat per les arquitectes i escenò-
grafes lleidatanes Helena Guiu
i Maria Monseny i la bascaThais
Ibarrondo. Papers i colors són els
protagonistes d’aquesta acció
col·lectiva, amb la qual el públic
de la Mostra podrà interactuar
fins al pròxim 23 d’octubre
transformant a poc a poc aquest
espai de l’Escorxador.

El certamen teatral pròpia-
ment dit arrancarà demà dissab-
te (20.30 h, 10 €) amb tot un
clàssic en castellà,La venganza
de don Mendo, a càrrec de la
companyiaTeatre delTalión. Fins
al 13 de desembre, les dos sales
de l’Escorxador i l’Espai 3 (Tea-
tre JulietaAgustí) acolliran les
propostes escèniques de 48 com-
panyies lleidatanes, que oferi-
ran un total de 63 funcions.

S’ha de recordar que l’any
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LESCLAUS

Acció col·lectiva
❚ La Mostra de Teatre es va inau-
gurar amb la instal·lació esceno-
gràfica Tritactic al vestíbul de l’Es-
corxador, que el públic podrà
modificar fins al 23 d’octubre.

Primer capde setmana
❚ La Mostra teatral arrancarà de-
mà dissabte amb La venganza de
donMendo, a càrrec de Teatre del
Talión (20.30 h, 10 €), i continua-
rà diumenge amb el muntatge
de clowns Pallassejant clàssics, de
Los Perlas (12.00 i 18.00 h, 5 €).

Companyies participants
❚ El certamen comptarà amb 48
companyies, que oferiran 63 fun-
cions durant els caps de setma-
na fins al 13 de desembre.

Oferta variadadegèneres
❚ Entre les obres de teatre, estan
previstes 14 comèdies, 3 drames,
2 musicals i un thriller. Entre la
dansa, propostes de flamenc, ori-
ental i urbana. També hi haurà
màgia, titelles i circ.

Carles Porta ha inclòs a‘Segon origen’
homenatges simbòlics a Bigas Luna

CINEENTREVISTA

El director, Carles Porta, amb el nen Andrés Batista durant el rodatge.

ACN
❘ BARCELONA ❘ Segon origen, l’adap-
tació cinematogràfica de la no-
vel·la de Pedrolo Mecanoscrit
del segon origen, inclou nom-
brosos homenatges simbòlics a
Bigas Luna, el cineasta mort el
2013 que no va poder conclou-
re aquest projecte del lleidatà
Carles Porta, que es va conver-
tir llavors en el director del film.
Porta va explicar ahir a Barce-

lona que“jo l’he rodat, però ins-
pirat en allò que Bigas Luna pen-
sava i imaginava”.Això sí, Por-
ta ha actualitzat circumstàncies
de la novel·la amb elements que
“preocupen la gent d’avui dia”,
com el canvi climàtic, l’escalfa-
ment global o les explosions nu-
clears.

La pel·lícula, rodada en bona
part en escenaris de Lleida, s’es-
trenarà el 9 d’octubre en el Fes-

tival de Cinema de Sitges. Qua-
tre dies abans, el pròxim dilluns
dia 5, els lectors de SEGRE po-
dran disfrutar d’una preestre-
na en els cines JCAAlpicat, amb
els actors i l’equip de rodatge.
Per veure la pel·lícula només
serà necessari retallar la capça-
lera del diari d’avui divendres i
canviar-la per dos entrades a la
seu de SEGRE (carrer del Riu,
6) fins a final d’existències.

ACN

Cicle d’arqueologia
i patrimoni a la Seu
❘ LA SEUD’URGELL ❘ Una conferèn-
cia avui a l’Arxiu Comarcal
de l’Alt Urgell a les 20.00 so-
bre les muralles de la Seu
d’Urgell, a càrrec de l’arque-
òleg ÒscarAugé, obrirà el ci-
cle Desenterrant el passat,
sobre arqueologia i patrimo-
ni a l’Alt Urgell, que ha pro-
gramat aquest mes quatre xar-
rades més i una sortida guia-
da al Roc de Rombau.

Visites teatralitzades al
castell deMontsonís
❘ MONTSONÍS ❘El castell deMont-
sonís, a la Noguera, obrirà
aquest cap de setmana la no-
va temporada de visites tea-
tralitzades a aquest edifici me-
dieval, amb sessions avui i de-
mà a les 20.00 h (9,5 €). Es
requereix reserva prèvia al
telèfon 973 400 265.

El premi Planeta, amb
486 obres aspirants
❘ BARCELONA ❘ Un total de 486
obres originals (33 més que
l’any passat) opten a guanyar
la 64 edició del premi Plane-
ta de novel·la 2015, dotat
amb 601.000 euros i que
s’atorgarà el 15 d’octubre a
Barcelona en una gala al Pa-
lau de Congressos.


