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Carlos G. Bayona es va fotografiar amb el públic que va assistir a la projecció d’‘Un monstre em ve a veure’.

SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ Mig miler d’especta-
dors van omplir ahir els Cine-
mes Majèstic de Tàrrega per 
assistir a la segona jornada de 
la Mostra de Cinema Fantàstic 
de Ponent, Galacticat, que va 
comptar amb un convidat d’ex-
cepció, el germà bessó del direc-
tor Juan Antonio Bayona. L’arri-
bada de Carlos García Bayona, 
conegut per la seua activitat de 
discjòquei i assistent de direcció 
a Un monstre em ve a veure, va 
ser el moment més esperat de la 
tarda. García Bayona, que va 
arribar al cine en un cotxe de lu-
xe i va ser rebut amb catifa roja 
inclosa, no va deixar de fer-se 
fotografies amb espectadors de 
totes les edats que volien retra-
tar-se amb un dels Bayona. Va 
disculpar l’absència del seu ger-
mà, que “tenia moltes ganes de 
vindre però es troba treballant 
a Londres”, i a la presentació 
de la pel·lícula des de l’escena-
ri, li va trucar per telèfon i J. 
A. Bayona va acabar adreçant 
unes paraules al públic des de 
la capital britànica a través del 
mòbil, explicant que està tre-
ballant en el seu nou projecte, 
la seqüela de Jurassic World, i 
que “m’agradaria venir en una 
pròxima edició al Galacticat”. 
D’altra banda, la jornada també 
va comptar amb una conferèn-
cia d’experts del Club Star Trek 
Espanya i amb una marató de 

J. A. Bayona, al Galacticat  
de Tàrrega a través del mòbil
El seu germà bessó li va trucar i va saludar el públic del Majèstic des de Londres

CINE CERTAMEN

tres pel·lícules emblemàtiques 
d’aquesta mítica sèrie, ja que 
el certamen cinematogràfic de 
Tàrrega ha homenatjat el 50è 
aniversari de la saga. El públic 
del Galacticat també va poder 
disfrutar d’altres sessions, com 
la pel·lícula infantil en català 
El meu amic el gegant, de Ste-
ven Spielberg, i l’última pel·lí-
cula de Tim Burton, El hogar 
de Miss Peregrine para niños 
peculiares.

PROJECCIONS DESTACADES D’AVUI

Clàssics. Galacticat aposta per la recuperació de grans clàssics a 
la pantalla i el públic podrà veure les pel·lícules Viaje fantástico, de 
Richard Fleischer (16.30 h), i L’enigma d’un altre món, de Christian 
Niby (20.00 h).

Curtmetratges. El certamen projectarà en una sessió a les 18.30 
hores els curtmetratges de temàtica fantàstica premiats en les úl-
times edicions dels festivals Lo Cercacurts, de Montornès de Se-
garra, i Mostremp, de Tremp.

Homenatge de 
l’OJC a Emili Pujol, 
avui a Lleida

MÚSICA

❘ LLEIDA ❘ L’Orquestra Simfò-
nica Julià Carbonell de les 
Terres de Lleida (OJC) obrirà 
avui (19.00 h, 12 €) la seua 
nova temporada a l’Auditori 
de Lleida amb un homenatge 
musical al guitarrista lleidatà 
Emili Pujol, en el 130è ani-
versari del seu naixement a 
la Granadella. L’OJC s’acom-
panyarà de dos guitarristes 
solistes, el lleidatà Carles 
Trepat i el barceloní Carles 
Herraiz, per interpretar els 
concerts d’Antonio Vivaldi 
que el mestre Pujol va adap-
tar per a guitarra. Alfons Re-
verté, director de l’OJC, as-
senyala que “el concert farà 
palesa la gran tradició de la 
guitarra al país”.

Concentració 
avui a Sixena  
per l’art

LITIGI

❘ VILANOVA DE SIXENA ❘ El consell 
comarcal dels Monegres ha 
convocat per avui al migdia 
una concentració popular da-
vant del monestir de Sixena 
per exigir el compliment de 
les sentències judicials que 
obliguen la Generalitat i el 
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC) a l’en-
trega tant de quaranta-qua-
tre obres d’art del Museu de 
Lleida com dels fragments de 
pintura mural que exhibeix 
el MNAC. Durant la concen-
tració, està previst que es lle-
geixi en públic el Manifiesto 
por la verdad y la restitución 
del tesoro artístico del mo-
nasterio de Sigena.

Guillermo del 
Toro, padrí de 
Sitges 2017

FESTIVAL

❘ SITGES ❘ El director de cine 
mexicà Guillermo del Toro 
serà el padrí del 50è Festi-
val Internacional de Cine-
ma Fantàstic de Catalunya, 
a Sitges el 2017. Ho va donar 
a conèixer el mateix Del Toro 
des d’un apunt a Twitter, on 
va publicar: “I sí –SITGES 
2017–. Som-hi.” L’anunci del 
cineasta va coincidir amb la 
publicació d’una entrevista 
al director del festival, Àngel 
Sala, en el digital Milano Re-
porter, en la qual va dir que li  
agradaria “que tornin hostes 
que han estat importants per 
a Sitges, i per això Sitges ha 
estat important, com Raimi 
i Tarantino”.

Joves actors  
de Tàrrega i 
Cervera omplen 
el Teatre Ateneu
Debut d’Agrat amb 
l’obra ‘Lisístrata 2.0’

ARTS ESCÈNIQUES ESTRENA

Espectacular entrada al Teatre Ateneu de ‘Lisístrata’, ahir en l’exitós debut de l’Associació Agrat.

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ L’Associació Agrat 
de Tàrrega va aconseguir ahir 
omplir de gom a gom el Teatre 
Ateneu –esgotant les 548 en-
trades disponibles–, en el seu 
debut teatral amb una adaptació 
del clàssic Lisístrata, d’Aristò-
fanes, traslladat a les ciutats de 
Tàrrega i Cervera. I és que l’ob-
jectiu de l’obra era posar fi a la 
rivalitat històrica existent entre 
totes dos localitats. Amb una 
posada en escena molt còmica 
i amb bromes constants, el mig 
centenar d’actors de Tàrrega i 
Cervera va fer les delícies del 
públic, en una proposta escènica 
molt interactiva i participativa.

SEGRE TÀRREGA

Lisístrata 2.0 és una adaptació 
dels joves Mireia Ribó i Genís 
Farran. Ribó, membre d’Agrat, 
va explicar que l’objectiu de la 
proposta és “atansar postures i 
escurçar distàncies d’una forma 

divertida”. Va assegurar que “a 
pesar de ser dos localitats prò-
ximes (uns dotze quilòmetres), 
els joves de Tàrrega i Cervera 
tenim poca connexió”, de mane-
ra que “aquesta obra de teatre 

és l’inici d’un acostament per 
poder col·laborar i participar 
conjuntament en diferents pro-
jectes de cara al futur”. Després 
de l’obra, hi va haver sopar i fes-
ta amb un discjòquei.


