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La nau central de la Seu Vella serà una de les localitzacions principals del curt ‘Condamned’.

L’actor Alfonso Delgado.
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❘ LLEIDA ❘ El cineasta de les Borges 
Blanques Octavi Espuga comen-
çarà avui el rodatge al Turó de la 
Seu Vella del seu segon curtme-
tratge, un projecte de gènere de 
terror titulat Condamned, que 
transformarà la nau central del 
monument en la capella d’una 
gran mansió victoriana del segle 
XIX. Espuga va explicar ahir a 
SEGRE que “buscava una am-
bientació específica, d’època, 
i al final a la Seu Vella m’han 
donat totes les facilitats; de fet, 
el monument és un diamant en 
brut com a localització de cine”. 
El cineasta, que es va estrenar 
el 2011 amb el curtmetratge 
Silent Agony, fa una mica més 
de dos anys que prepara aquest 
nou projecte, per al qual fins i 
tot ha superat una campanya 
de micromecenatge a internet.

Curiosament, un dels primers 
a confirmar la seua participació 
en el curt va ser l’actor madri-
leny Alfonso Delgado, un rostre 
popular sobretot al protagonit-
zar l’anunci televisiu de la Lo-
teria de Nadal del 2014. “Vaig 
veure l’anunci per televisió i 
vaig pensar en ell per al curt, 
vaig trucar a la seua agència i 
de seguida em va dir que sí”, va 
recordar Espuga.

Delgado encarnarà a Con-
damned un home vell i dèbil, 
que viu reclòs en una fosca i lú-
gubre capella subterrània del 
Londres victorià de finals del 
XIX. Turmentat pels fantasmes 
del seu passat, intentarà esca-

La Seu Vella, un plató de terror
Arranca avui al Turó el rodatge del nou curt del lleidatà Octavi Espuga ||               
Amb Alfonso Delgado, l’actor de l’anunci de la Loteria de Nadal del 2014
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par-se cap al món exterior, però 
un terrible secret sortirà a la 
llum per impedir que surti. 

A la cinta participaran també 
la jove de Balaguer Agnès Sán-
chez Puyal i Francesc Contijoch, 
de Cervià de les Garrigues, es-
tudiant de l’Aula de Teatre de 
Lleida. Amb aquest curt, que 
durarà uns 10 minuts, Espuga 
busca fusionar el terror gòtic 
més clàssic, amb influències 
literàries de Poe i Wilde, amb 
una estètica de cine de terror 
més moderna.

Del cine i les sèries al 
gran ‘paper’ a TV
n Alfonso Delgado (Madrid, 
1960), pròdig en cine, sèries 
i espots (Hospital Central, 
Los Serrano, El Comisario 
o Águila Roja) va saltar a 
la fama amb l’anunci de la 
Loteria de Nadal del 2014 
a l’interpretar un client del 
bar d’Antonio, agraciat tam-
bé amb la grossa perquè li 
havien guardat un dècim.

Enrique 
Bocanegra, 
premi Comillas

HISTÒRIA

❘ MADRID ❘ L’escriptor Enrique 
Bocanegra (Sevilla, 1973) va 
ser guardonat ahir per una-
nimitat amb el XXIX Premi 
Comillas d’història, biogra-
fia i memòries per l’obra Un 
espía en la trinchera, segons 
va anunciar l’editorial Tus-
quets. El jurat va destacar el 
“mèrit d’abordar en profun-
ditat, amb documents inèdits 
a Espanya, la trajectòria poc 
coneguda de l’espia britànic 
Kim Philby a la Guerra Ci-
vil”, una experiència que “va 
contribuir a convertir-lo en 
l’espia més important del se-
gle XX”.

Magüi Mira, 
premi Ercilla a            
la trajectòria

TEATRE

❘ BILBAO ❘ L’actriu valenciana  
Magüi Mira (1944) va ser dis-
tingida ahir amb el premi Er-
cilla 2016 a la trajectòria ar-
tística, que reconeix la seua 
“àmplia tasca professional en 
el món de l’art dramàtic”. A 
aquests premis teatrals opten 
com a millor actor Eduard 
Fernández, Israel Elejalde, 
Carmelo Gómez, Pablo Gó-
mez-Pando i Carlos Hipólito; 
i com a millor actriu, Nuria 
Mencía, Lola Herrera, Can-
dela Peña i Manuela Velasco. 
Els guanyadors es coneixe-
ran al febrer.

L’associació Teatre per a 
Tots els Públics completa la 
Casa dels Artistes de Lleida
Les quinze sales i tallers de l’edifici, ocupades
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Fèlix Larrosa i membres de companyies de l’associació TTP, ahir al local de la Casa dels Artistes.

❘ LLEIDA  ❘ La Casa dels Artistes de 
Lleida, un edifici al carrer Ca-
vallers que gestiona l’Empresa 
Municipal d’Urbanisme, ja està 
a ple rendiment després de l’ar-
ribada de l’últim dels seus inqui-
lins, l’associació de companyi-
es professionals de Catalunya 
de Teatre per a Tots els Públics 
(TTP). L’entitat, presidida actu-
alment pel dramaturg lleidatà 
Ramon Molins, ha ocupat l’úl-
tim dels quinze despatxos que 
quedava lliure en aquest edifici 
de professionals del món de l’art 
i la creativitat. 

Els tinents d’alcalde Fèlix La-
rrosa (com a regidor del centre 
històric) i Montse Parra van vi-
sitar ahir la nova seu social de 
la TTP per donar la benvinguda 

a l’entitat i celebrar també el ple 
funcionament de la Casa dels 
Artistes, en la qual conviuen 
professionals de la fotografia, 
la ceràmica, l’arquitectura, l’es-
cultura, el disseny gràfic, la pin-
tura, la música i el màrqueting 
i la comunicació. S’hi ha sumat 
ara el teatre. 

Ramon Molins va recordar 
“la potència de la marca Lleida 
a Espanya en teatre familiar, 
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amb vuit projectes professio-
nals com La Baldufa, Xip Xap, 
Campi Qui Pugui o Fadunito, 
entre altres, que passegen els 
seus espectacles pel món”. 

De fet, la TTP, amb quaranta 
companyies de tot Catalunya, té 
la seu social a Lleida. Larrosa va 

destacar el centre històric de la 
ciutat com un “territori creatiu” 
i va esmentar en aquest sentit, 
al costat de la Casa dels Artis-
tes, els nous projectes de la Casa 
del Dibuix, les obres de la qual 
s’acabaran ben aviat, o la Casa 
de Fusta per a joves creadors, 

que fomentaran el dinamisme 
cultural en aquesta zona. Parra 
va recordar l’activitat de l’Aula 
de Teatre com a generador de 
companyies i va incitar la TTP 
a generar sinergies amb altres 
col·lectius artístics de la Casa 
dels Artistes.
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A la Casa dels Artistes 

conviuen professionals 

d’art, arquitectura, música, 

fotografia o màrqueting


