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La companyia de l’Aula de 
Teatre, premiada a Dénia
La Inestable 21 triomfa a la Mostra de la ciutat valenciana

ARTS ESCÈNIQUES GUARDONS

La Inestable 21 amb els premis a la millor companyia, actriu i direcció, dissabte passat a Dénia.

AULA DE TEATRE

❘ LLEIDA ❘ Q, l’últim espectacle de 
La Inestable 21, la companyia 
juvenil de l’Aula Municipal de 
Teatre de Lleida, va aconseguir 
dissabte passat el premi al mi-
llor muntatge de la 26 Mostra 
de Teatre Ciutat de Dénia, que 
va atorgar el públic assistent al 
certamen. El jurat va distingir 
també amb uns altres dos pre-
mis la companyia lleidatana, 
el de millor actriu, per a Irene 
Herrera, i millor direcció, per 
a Antonio Gómez. Val a recor-
dar que aquesta no va ser la 

primera vegada que alumnes 
de l’Aula guanyaven en aques-
ta mostra teatral. Fa dos anys, 
Mysterious, de la companyia 
infantil La Petiestable 12, es 
va emportar també els guar-
dons al millor espectacle i una 
menció especial. La Inestable 
21 va nàixer el 2001 i la Peties-
table 12 el 2009 com a projec-
tes educatius preprofessionals 
de l’Aula. Des d’aleshores, han 
permès a joves i nens de Lleida 
viure una experiència que els 
ha portat per teatres, festivals 

i certàmens de tot Espanya 
mostrant espectacles a un gran 
nivell artístic. Els muntatges 
tenen per objectiu fer viure a 
joves i nens l’experiència de 
formar part d’una companyia 
professional. Dades com els 
més de 60 premis i reconei-
xements aconseguits; que el 
40% dels que han participat 
en aquests 15 anys acabin cur-
sant estudis superiors de tea-
tre i que el 27% s’hi dediquin 
professionalment, avalen el 
projecte de l’Aula.

Puigdemont va reiterar  
al Museu de Lleida el seu 
interès per l’art de Sixena
Impressionat pel retaule de Santa Anna

PATRIMONI LITIGI

Puigdemont examina de prop les obres del retaule de Santa Anna.

J.B.

❘ LLEIDA ❘ Va ser una autèntica visi-
ta llampec, o de metge, com va 
recordar ahir el director del Mu-
seu de Lleida, Josep Giralt, so-
bre la presència dissabte passat 
del president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, a l’equipa-
ment museístic. “Ens van trucar 
dient que el president estava a 
Lleida i volia vindre a veure 
el Museu”, va explicar Giralt. 
Puigdemont va participar en 
un acte de campanya de Con-
vergència a la Llotja i, al mig 
d’una agenda molt atapeïda, va 
trobar un forat passat el migdia 
per visitar el Museu. Giralt va 
comentar que “a la Llotja li van 
fer arribar el comunicat fet pú-
blic la setmana passada per les 

entitats culturals de Lleida de 
suport al Museu i el MNAC per 
l’art de Sixena i això segur que 
li “va provocar l’interès sobtat 
per vindre a veure’ns”. I Puig-
demont va anar al gra. Tot just 
un quart d’hora per anar direc-
tament a contemplar les obres 
de Sixena que formen part de 
l’exposició permanent: les tres 
caixes sepulcrals d’antigues 
residents del monestir, entre 

MUSEU DE LLEIDA

les quals la d’Isabel d’Aragó, 
de mitjans del segle XV; i els 
fragments d’alabastre del retau-
le de Santa Anna, del primer 
terç del XVI, obra del mestre 
Gabriel Joly. Giralt va explicar 
que “el president es va quedar 
impressionat davant l’exquisi-
tat dels detalls escultòrics que 
Joly va imprimir a les escenes 
d’aquest retaule”. Segons el di-
rector del Museu, Puigdemont 

va assegurar que l’actual litigi 
judicial per aquestes obres d’art 
el “preocupa” i va assenyalar la 
seua determinació per “lluitar 
fins al final” per mantenir-les al 
seu emplaçament actual. Abans 
d’acomiadar-se, encara va tenir 
uns minuts per saludar i fotogra-
fiar-se amb uns nens que parti-
cipaven en un taller del Museu 
i que es van sorprendre de tro-
bar-se allà amb el president.

LLUITAR FINS AL FINAL

El president va assegurar 
que pugnarà “fins al final” 
per les obres en litigi del 
monestir de Sixena

El grup Marinada d’Agramunt va cantar havaneres.

VARIETATS ACTIVITATS
ÀNGELS SALGADO

❘ TÀRREGA ❘ El Festival 45 anys 
de Càritas a la Residència, 
celebrat diumenge passat al 
Teatre Ateneu de la capital 
de l’Urgell, va recaptar 765 
euros en benefici de la tasca 
social de Càritas Parroquial 

de Tàrrega. En la vetllada, 
que va tenir més de dos hores 
de durada, van participar di-
versos artistes, poetes i grups 
procedents d’Agramunt, An-
glesola, Bellpuig, Preixana i 
Tàrrega.

El festival de Càritas a Tàrrega 
va recaptar 765 euros

Presenten avui a Cervera el llibre ‘El ball de la vida’

❘ CERVERA ❘ La pastisseria Colom de Cervera acollirà avui (19.00) 
la presentació del llibre El ball de la vida (Meteora), amb els 
seus dos autors, els andorrans Albert Salvadó i Anna Tohà.

Audició de final de curs de Músics Taller de Música

❘ LLEIDA ❘ El Cafè del Teatre de Lleida acollirà avui (19.30 h) 
l’audició de final de curs dels alumnes d’infantil i grau ele-
mental del centre Músics Taller de Música de Lleida.

El film espanyol per als Oscars, el 7 de setembre

❘ MADRID ❘ L’Academia de Cine anunciarà el 7 de setembre el 
nom de la pel·lícula seleccionada per representar Espanya 
als Oscars. La institució avança l’elecció per facilitar la pro-
moció del film als EUA.

Assaig obert al 
públic, demà  
a Tàrrega, de  
‘Terra condere’

FIRATÀRREGA

❘ TÀRREGA ❘ FiraTàrrega ha pro-
gramat per demà dimecres a 
les 19.00 hores un nou assaig 
obert al públic d’un dels mun-
tatges del programa Suport 
a la Creació, que s’estrena-
rà en la pròxima edició del 
certamen el proper mes de 
setembre. 

Es tracta de l’obra Terra 
condere, de l’artista Maria 
Capell, un espectacle gratuït 
que implica un recorregut a 
peu i la inscripció prèvia dels 
espectadors a través del telè-
fon 973 310 854. 

El programa Suport a la 
Creació de FiraTàrrega fo-
menta la creativitat escènica 
i la producció d’espectacles 
de carrer i en espais no con-
vencionals a través de resi-
dències i laboratoris creatius 
a Tàrrega.


