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Premien la companyia de 
l’Aula de Teatre a Madrid
La Inestable 21 guanya amb ‘Q’ el certamen ¡A Escena!, de San 
Blas-Canillejas || Obert a grups aficionats de tot Espanya

ARTS ESCÈNIQUES GUARDONS

La Inestable 21, dissabte passat, a Madrid, amb els diplomes acreditatius dels premis.

AULA MUNICIPAL DE TEATRE

❘ LLEIDA ❘ La companyia juvenil 
de l’Aula Municipal de Teatre 
de Lleida, La Inestable 21, va 
sumar el cap de setmana passat 
un nou guardó a la seua ja llar-
ga llista de reconeixements a 
tot Espanya, al guanyar la sise-
na edició del certamen teatral 
¡A Escena!, de San Blas-Cani-
llejas, a Madrid. La companyia 
lleidatana va rebre el primer 
premi d’aquest concurs per a 
grups aficionats de tot Espanya 
per l’obra Q, que van estrenar 
ara fa precisament un any en la 
inauguració de l’anterior curs 
acadèmic de l’Aula. El jurat del 
certamen –al qual es van pre-
sentar vuitanta-nou muntatges 
teatrals de companyies ama-
teurs de tot el país– també va 
atorgar a La Inestable 21 tres 
mencions en les categories de 
millor escenografia, muntatge 

escènic teatral i direcció. S’ha 
de destacar que el certamen 
madrileny va seleccionar, entre 
les vuitanta-nou obres a con-
curs, només sis per ser repre-
sentades davant del públic. La 
companyia lleidatana va com-
petir així en directe amb els 
grups Taules Teatre, d’Alacant; 
La Luciérnaga, de Madrid; Te-
atro Arcón de Olid, de Valla-
dolid; Alopargo Teatroa, del 
País Basc, i la manxega Car-
pe Diem. Després de l’entrega 
dels premis, dissabte passat, 

La Inestable 21 va tornar a 
representar l’obra davant del 
públic madrileny. Aquest nou 
espectacle de la companyia 
de l’Aula de Teatre ja va rebre 
també el premi a la millor in-
terpretació col·lectiva en la fase 
autonòmica dels Premis Buero 
de la Fundación Coca-Cola i 
els guardons a la millor obra, 
millor actriu i millor direcció 
en la passada Mostra de Tea-
tre Ciutat de Dénia, a més de 
participar en el Festival Inter-
nacional de Teatre Amateur de 
Girona. Aquest muntatge ja ha 
estat seleccionat per participar 
en el VII Festival de Teatro del 
Tercer Sector Gabalzeka, a Ta-
falla (Navarra), on actuaran 
el proper 5 de novembre. La 
Inestable 21 va nàixer el 2001 
com un projecte educatiu pre-
professional de l’Aula.

89 OBRES A CONCURS

Al certamen madrileny  

es van presentar projectes 

teatrals de 89 companyies 

de tot el país ERC reclama un nou Pla de Museus de Lleida

❘ LLEIDA ❘ El grup d’ERC a Lleida ha presentat una moció per al 
pròxim ple de la Paeria, aquest divendres, en què reclama la 
redacció d’un nou Pla de Museus de la ciutat, ja que l’actu-
al, vigent des del 1996, “està desfasat, ja que no s’ajusta als 
criteris museístics del segle XXI ni a la realitat socioeconò-
mica del moment”. També demana que la redacció del pla 
s’inclogui en els pressupostos del 2017.

C’s porta al Congrés les muralles del Turó i Gardeny

❘ LLEIDA ❘ La portaveu del grup municipal de Ciutadans (C’s) 
a la Paeria, Ángeles Ribes, va anunciar ahir que el seu par-
tit portarà el Congrés “la millora de les muralles del Turó 
de la Seu Vella i del Turó de Gardeny”, perquè el seu estat 
és “precari”. L’alcalde va anunciar divendres un pla d’1,5 
milions per a les muralles, per al qual es busca inversors.

El ball d’espases de Cervera, un dels projectes presentats.
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❘ CERVERA ❘ Cervera va acollir 
ahir la jornada La recerca et-
nològica a les terres de Llei-
da i el Pirineu, en la qual els 
directors del Museu de Cer-
vera, Carme Bergés, i l’Eco-
museu de les Valls d’Àneu, 
Jordi Abella, van explicar 
que un equip d’antropòlegs 
s’ha unit a la investigació do-
cumental sobre la bruixeria a 
Lleida, estudi que ja va avan-
çar SEGRE i el resultat del 
qual està sent sorprenent per 
la gran quantitat de testimo-

nis orals que hi estan trobant. 
A banda d’aquest projecte, 
la trobada duta a terme a la 
capital de la Segarra també 
va servir per presentar po-
nències sobre la recuperació 
del ball d’espases de Cervera; 
la memòria de la Casa Du-
ran i Sanpere, també de la 
capital de la Segarra; la dels 
arxius de família al Museu 
Comarcal de l’Urgell; l’antro-
ponímia de les Valls d’Àneu; 
la música de cobla del segle 
XVII; els balls populars, i les 
falles, entre d’altres.
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