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La companyia juvenil de l’Aula de Teatre de Lleida, La Inestable 21, va presentar ahir a l’escenari de l’Escorxador el seu noumuntatge, ‘Q’,
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J.B.
❘ LLEIDA ❘ L’actor i director teatral
Joan Ollé va llançar ahir el guant
i l’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
el va recollir. La Paeria estudia-
rà crear un festival o mostra de
caràcter internacional dedicada
al teatre familiar per a tots els
públics.Així ho va anunciar el
primer edil en la inauguració ofi-
cial del nou curs de l’Aula Mu-
nicipal deTeatre. El padrí de l’ac-
te, el dramaturg Joan Ollé, va as-
segurar que “Lleida és un mo-
del, pot presumir de ser un dels
pocs llocs al país en què es po-
den seguir estudis de teatre des
de P3 fins a la majoria d’edat
gràcies a l’Aula”.A més, la ca-
pital del Segrià és seu d’una de-
sena de companyies de teatre fa-
miliar i de carrer, “de manera
que per què no convertir-se en
la capital internacional del tea-
tre infantil?”. De la vitalitat del

sector, en dóna fe la xifra d’ins-
crits a l’Aula,més de 2.200. En-
tre ells, els disset alumnes que
acaben d’estrenar el tot just
aprovat cicle formatiu de grau
superior en actuació teatral. El
director de l’Aula,Antonio Gó-
mez, va afirmar que “la conse-
cució del títol oficial que hem
perseguit durant tants anys dig-
nificarà aquests estudis i també
la professió”.

L’estrena de curs es va portar
a terme alTeatre de l’Escorxa-
dor, també amb una estrena, el
nou muntatge de la companyia
juvenil de l’Aula, La Inestable
21, que també acaba d’estrenar
components. Els joves actors,
d’edats entre els 14 i 19 anys,
van representar una obra titula-
daQ, un text que parla de la pas-
sió per la vida i la curiositat per
la mort, les ànsies per un nou dia
i les ganes de deixar-ho tot.

Abans de la representació, l’al-
calde va comentar que l’opera-
ció per rehabilitar l’antiga dis-
coteca Larida a Gardeny com
a centre de creació teatral està
encara en la fase de “redacció
del projecte”.Al març es va pre-

sentar la idea amb el nom d’El
Polvorí, es va posar data (aques-
ta tardor) i es va fixar una inver-
sió de 110.000 euros, que l’al-
calde va assegurar que es man-
tindrà en els pressupostos mu-
nicipals per al 2016.
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Lleida, capital del teatre infantil
La Paeria estudiarà crear un festival internacional d’arts escèniques per a tots
els públics || Proposta de Joan Ollé en l’estrena de curs de l’Aula de Teatre

Visites a les esglésies de
Tàrrega, Aitona i Llardecans

PATRIMONICATALONIASACRA

❘ LLEIDA ❘ Catalonia Sacra ofereix
dissabte que ve, 31 d’octubre,
un itinerari guiat amb l’objec-
tiu de facilitar el coneixement
del patrimoni. En aquest cas se
centrarà en les altres catedrals
de la plana de Lleida. L’histori-
ador Isidre Puig guiarà un re-
corregut que permetrà visitar
esglésies parroquials que, en els
segles del barroc, van ser subs-
tituïdes per temples de propor-
cions catedralícies, edificats per
acollir i potenciar la rica vida

parroquial que s’hi reunia al vol-
tant. En concret, aquesta nova
sessió de Catalonia Sacra visi-
tarà les esglésies de Santa Ma-
ria de l’Alba deTàrrega (Urgell,
sortida de la ruta), SantAntolí
d’Aitona (Segrià) iAssumpció
de la Mare de Déu de Llarde-
cans (Segrià).

Les inscripcions s’han de fer
anticipadament ja sigui via cor-
reu electrònic a reserves@cata-
loniasacra.cat o trucant al telè-
fon 693 720 202.

Laila Ripoll i Mariano Llorente, Premio
Nacional de Literatura Dramática

GUARDONSARTSESCÈNIQUES

❘ MADRID ❘ Laila Ripoll i Maria-
no Llorente van ser guardonats
ahir amb el Premio Nacional
de Literatura 2015, en la mo-
dalitat de Literatura Dramáti-
ca, per l’obra El triángulo azul,
en què retraten l’experiència
dels republicans espanyols al
camp d’extermini de Mauthau-
sen, la seua resistència i el seu
testimoni. El jurat del guardó,
dotat amb 20.000 euros i que
concedeix el ministeri de Cul-
tura, va premiar aquesta obra

per la qualitat literària, una sò-
lida estructura dramàtica i la re-
llevància del tema. L’autora, di-
rectora i actriu Laila Ripoll (Ma-
drid, 1964) és llicenciada per
la Reial Escola Superior d’Art
Dramàtic (RESAD) i titulada
en PedagogiaTeatral i ha am-
pliat la seua formació teatral
amb Declan Donellan, Miguel
Narros, Josefina GarcíaAráez
i María JesúsValdés, entre d’al-
tres. El 1991, va fundar, jun-
tament ambMariano Llorente,

José Luis Patiño i JuanjoArte-
ro, la productora Micomicón,
amb la qual ha dirigit espec-
tacles teatrals com el que els
han premiat. El dramaturg, di-
rector i actor Mariano Lloren-
te (Madrid, 1965), llicenciat per
la Reial Escola Superior d’Art
Dramàtic (RESAD), ha estudi-
at amb Heine Mix, Giovanni
Holguin i María José Sarrate
(ACTUA), i el 2005 va rebre el
premi Lázaro Carreter de li-
teratura dramàtica.

Joan Ollé, Àngel Ros i Antonio Gómez, en la inauguració de curs.

Un43per cent
d’inversió pública
en patrimoni
des de la crisi

INFORMES

❘MADRID ❘ La inversió pública en
protecció, conservació i pro-
moció del patrimoni històric-
cultural ha descendit un 43%
entre els anys 2009 i 2012,
segons l’informe presentat
ahir per l’Associació per a la
Protecció del Patrimoni His-
tòric, Protecturi, basant-se en
les dades oficials de les admi-
nistracions públiques.Així
mateix, el document mostra
que durant els anys 2009 i
2013 els béns declarats d’in-
terès cultural, és a dir, aquells
als quals es decideix propor-
cionar una major protecció,
van augmentar un 33%.
L’augment total és de 7.880
nous Béns d’Interès Cultural
(BIC).

Concert davant
de les imatges
romàniques
delMNAC

ART

❘ BARCELONA ❘ El Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya
(MNAC) i l’Escola Superior
de Música de Catalunya (Es-
muc) han organitzat per al 5
de novembre (19.00 h) la vi-
sita concert Les veus del ro-
mànic amb l’objectiu de po-
sar en relleu la relació de la
música amb la imatge, en
aquest cas les de la col·lecció
de romànic delMNAC.Els co-
mentaris i les interpretacions
musicals seran a càrrec de
Juan CarlosAsensio i l’Scho-
la de l’Esmuc, davant de l’ab-
sis de Santa Maria d’Àneu,
Sant Climent deTaüll, la Ma-
jestat Batlló, el frontal de l’al-
tar d’Avià i l’arquetaEls Sants
Innocents.
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