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Tàrrega cita el teatre amateur
Nova edició del concurs, amb sis companyies finalistes entre les 52 presentades 
de tot Espanya || Representacions els dissabtes, del 4 de març al 8 d’abril

Presentació ahir de la nova edició del concurs teatral amateur.

XAVIER SANTESMASSES

X. SANTESMASSES
❘ TÀRREGA ❘ La Benèfica Agrupa-
ció Teatral (BAT) de Tàrrega 
va donar a conèixer ahir les sis 
companyies finalistes que con-
cursaran en la 29a edició del 
Concurs de Teatre Amateur 
Ciutat de Tàrrega: de Sant Es-
teve Sesrovires, Figueres, Ter-
rassa, Puigcerdà i dos de llei-
datanes que ja van concursar 
en anteriors edicions, Teatre 
del Talión de Lleida i Wigmar 
Teatre de Guimerà. El públic 
podrà disfrutar de tres comèdi-
es, dos tragicomèdies i un text 
de teatre clàssic. Les actuaci-
ons tindran lloc cada dissabte 
a les 22.00 hores des del 4 de 
març fins al 8 d’abril, al Teatre 
Ateneu, amb entrada a 7 euros 
i abonament de 30 euros per a 
les sis funcions. 

S’ha de destacar que, en 
col·laboració amb el certamen, 
cafeteries i restaurants de la 
capital de l’Urgell obsequiaran 
els clients amb vals de dos en-
trades al preu d’una. Segons el 
delegat del concurs, Joan Pont, 
es vol promocionar conjunta-
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ment les propostes escèniques 
i gastronòmiques de la ciutat, 
“que tan bons resultats ens ha 
donat en els últims anys”. Així, 
la passada edició el cicle teatral 
es va tancar amb 1.500 espec-
tadors, amb una mitjana de 250 
per funció.

El concurs ha rebut aquest 

any 52 propostes d’obres. Pons 
va explicar que l’àmbit del pro-
jecte supera Catalunya, ja que 
s’han rebut projectes del País 
Basc, les Balears, València, To-
ledo i Madrid. El pressupost del 
cicle teatral és de 12.000 euros, 
amb el suport de l’ajuntament, la 
Diputació i la Generalitat.

LA PROGRAMACIÓ

Grup Teatral L'Ull de Bou
z Crim Qua-li-fi-cat, una comè-
dia a càrrec del grup de Sant Es-
teve Sesrovires. 4 de març.

Taller de Teatre de Figueres
z Fuita, una comèdia original de 
Jordi Galceran. 11 de març.

Grup Qollunaka
z La corona d’espines, drama de 
Josep Maria de Sagarra, a càrrec 
d’aquesta companyia de Terras-
sa. 18 de març.

Teatre del Talión
z La companyia de Lleida pre-
sentarà el clàssic La venganza 
de don Mendo. 25 de març.

Wigmar Teatre de Guimerà
z  Comèdia dramàtica Lletja.  
1 d’abril.

Inestable Ceretana de Teatre
z  El grup de Puigcerdà, amb 
Dotze sense pietat. 8 d’abril.

Aragó acusa la 
Generalitat de 
“filibusterisme” 
judicial per l’art
Critica la petició 
d’inspeccionar Sixena

LITIGI

❘ MADRID ❘ El president del go-
vern d’Aragó, Javier Lam-
bán, va acusar ahir a Madrid 
la Generalitat de practicar 
“filibusterisme” judicial en el 
litigi per les obres del mones-
tir de Sixena. Lambán va re-
marcar que Aragó “anirà fins 
a les últimes conseqüències 
en l’exigència que les sentèn-
cies es compleixin i els béns 
tornin al seu legítim amo, 
que és el monestir de Sixe-
na i Aragó”. 

Lambán va criticar així la 
demanda presentada al jut-
jat d’Osca per la Generalitat 
que demana inspeccionar les 
peces exposades al monestir 
al considerar que les condi-
cions de conservació no són 
les correctes. Lambán va cri-
ticar que “una institució que 
ha mantingut aquests béns 
durant dècades en uns sote-
rranis en condicions bastant 
lamentables es queixi ara de 
les condicions en les quals els 
té el govern d’Aragó, que són 
òptimes”.

Vila anuncia a la fira ARCO ajuts de 
200.000 euros per a les galeries catalanes
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La galeria Mayoral, per primera vegada a la fira ARCO de Madrid.

ACN
❘ MADRID ❘ Quinze galeries cata-
lanes van obrir ahir les portes i 
fins diumenge a la fira interna-
cional d’art contemporani AR-
CO a Madrid. Com a novetat, 
destaca l’estrena en el certa-
men de la barcelonina galeria 
Mayoral –creada pel lleidatà 
Manel Mayoral, de Verdú– que 
presenta una proposta que con-
traposa Joan Ponç i Alexander 

Calder. Galeries més veteranes 
a ARCO com Senda, ADN, Joan 
Prats, Taché, Àngels Barcelo-
na o Projectesd, entre d’altres, 
també estan presents en aquest 
esdeveniment que els reis inau-
guraran avui de forma oficial, 
acompanyats del president de 
l’Argentina, Mauricio Macri, i 
la seua esposa, com a país con-
vidat aquest any. 

Entre els primers visitants, el 

conseller de Cultura, Santi Vila, 
va recórrer ahir els estands i va 
anunciar una nova línia d’ajuts 
de la Generalitat a les galeries 
catalanes de 200.000 euros per 
al foment d’activitats paral·le-
les de difusió i atracció de nous 
públics. El polifacètic Albert 
Pla també va participar ahir a 
ARCO amb una performance a 
la galeria Barro, procedent de 
Buenos Aires.
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