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PROPOSTES  

CULTURA Cartellera 

❘ LLEIDA ❘ Demà dijous es posa-
ran a la venda les entrades per 
als espectacles de la 28 Mos-
tra d’Arts Escèniques de Lleida 
Josep Fonollosa Fono, que es 
desenvoluparà del 5 d’octubre 
al 15 de desembre i que ha re-
gistrat un augment de compa-
nyies amateurs i de propostes 
escèniques: un total de 28 com-
panyies, onze més que l’any 
passat, pujaran a l’escenari del 
Teatre de l’Escorxador. Així, 
el certamen comptarà amb la 
participació del grup escènic 
de l’Ateneu Popular de Ponent 
i amb les companyies de teatre 
amateur AEM-Belles Arts Te-
atre, Kalmusik, Quarta Paret, 
Muscuart, Encantaria Teatre, 
TOAR, GR3, Ragatza’s i Tea-
tre del Talion. La programa-
ció també inclourà actuacions 
d’estudiants de la Universitat 
de Lleida a través del Grup 
d’expressió corporal d’INEF, 
el departament d’Anglès i 
Lingüística i el Grup de Dan-
sa Contemporània de la UdL; 
dels grups de jubilats o pen-
sionistes Sake Teatre i Grup 
d’Assaig La Mercè i de les es-
coles lleidatanes Espai Dansa, 
Dancescape i Zona Making Of. 
També tindran protagonisme 
a la Mostra les companyies de 
centres educatius Godots de 
Fedac, Teatre de Motxilla de 
l’IES Guindàvols i AFA Escola 
Parc de l’Aigua; d’associacions 
veïnals: Bordeta Escènic i Ta-
ller de Teatre de Llívia; i de la 

Fundació Ilersis. Així mateix, 
la programació comptarà amb 
artistes lleidatans de diferents 
disciplines que provaran obres 
noves: La Pantomima, Berta 
Puigdemasa i Alba Mascare-
lla, Mag Adriaco i Pallasso 
Tortelini.

Les entrades només podran 
adquirir-se a la taquilla del 
Teatre de l’Escorxador (de di-
lluns a divendres no festius de 
17.00 a 20.00 h, i dimarts i di-
jous també de 10.30 a 12.30, o 
una hora abans de cada funció).

La Mostra d’Arts Escèniques 
va nàixer el 1992 com a apara-
dor de les creacions teatrals lo-
cals. Després de la inauguració 
el 1998 del Teatre Municipal 
de l’Escorxador, es va aban-
donar el format de concurs i el 
certamen es va obrir a tots els 
grups de Lleida. El nom actual 
ret homenatge a Josep Fonollo-
sa Fono, que va ser director del 
grup AEM-Belles Arts Teatre i 
dinamitzador cultural del Cer-
cle de Belles Arts de Lleida, 
que va morir el juliol del 2006.

museu de l’aigua
lleida. Av. Miquel Batllori, 52.  
Tel. 973 211 992. 
www.museudelaiguadelleida.cat

DISSABTES I DIUMENGES, 12.00 A 14.00 H.

submergiu-vos en el dipòsit del 
Pla de l’aigua!
Accés per carrer Múrcia, 10.
Entrada lliure.

Dipòsit del Pla de l’Aigua.

Teatre Municipal de Balaguer.

balaguer
Teatre municipal. C. Àngel Guimerà, 
24-28. Tel. 973 445 252. 
www.balaguer.cat

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

Tàrrega
Plaça dels Comediants.

DIVENDRES, 13 DE SETEMBRE. 22.00 H.

Concert de presentació del segon 
disc del cantautor Xavier mayora.
Àlbum Anartista, que interpretarà 
amb una banda de cinc músics. gra-
tuït. Organitza: regidoria de Cultura.

Nou disc de Xavier Mayora.

audiTori enriC granados
Pl. Josep Prenafeta. 973 700 639. 
www.auditorienricgranados.cat

noVa TemPorada Tardor 2019

Ja es poden comprar les entrades de 
LaTemporadaLleida.
Auditori Enric Granados, Teatre de 
l’Escorxador i Teatre de la Llotja
www.latemporadalleida.cat

TeaTre esCorXador
lleida. C. Lluís Companys, s/n.  
973 279 356.www.teatreescorxador.com

28a mosTra d’arTs esCèniques Jo-
seP fonollosa ‘fono’
Teatre, música, circ i dansa amb 
28 companyies participants fins al 
desembre. Programació i entrades 
només a taquilla a partir del setembre.

‘LaTemporadaLleida’.

TeaTre de la lloTJa

informació: www.teatredelallotja.cat Tel. 973 239 698. 
entrades: www.teatredelallotja.cat, a taquilla (dimarts, dimecres i dijous, d’11 a 13 h; 
de dilluns a divendres no festius, de 17 a 20 h; funcions en caps de setmana i festius, des 
d’1 hora abans) i oficina de Turisme de lleida (dilluns a divendres, 10 a 14 i 16 a 19 h).

T de Teatre i dagoll dagom · La Tendresa · Divendres, 4 d’oct. 21.00 h. 26 € - 22 € (red.)

Versió catalana de l’aclamadíssima comèdia d’Alfredo Sanzol La ternura.

atalaya · Rey Lear · Divendres, 25 d’octubre. 21.00 h. 26 € - 22 € (reduïda)

Segon muntatge shakesperià de la cia. sevillana Atalaya, després de Ricardo III.

EUROPA PRESS

❘ MADRID ❘ L’American Guild of 
Music Artists (AGMA), el sin-
dicat d’òpera dels Estats Units, 
va anunciar ahir que posarà en 
marxa una investigació sobre 
les acusacions d’assetjament 
sexual i discriminació contra 
el tenor Plácido Domingo per 
la “incertesa” de les investiga-
cions dels teatres d’òpera que 
donaven feina al cantant espa-

nyol. El sindicat ha contractat 
J. Bruce Maffeo, de la firma 
Cozen O’Connor, un exfiscal 
federal que compta amb una 
àmplia experiència en la rea-
lització d’investigacions similars 
en nom dels sindicats, per portar 
a terme la investigació interna. 
D’altra banda, el Teatro Real 
de Madrid va reafirmar ahir la 
seua postura de mantenir l’ac-
tuació del tenor el curs que ve.

El sindicat d’òpera dels EUA 
investigarà Plácido Domingo

músiCa PolèmiCa

COMEDIA

Tricicle va rebre el premi a l’altura de l’actriu Nonna Cardoner.

ASD

❘ BARCELONA ❘ La gala de presen-
tació de la temporada teatral 
catalana Catalunya aixeca el 
teló, conduïda per l’actriu infan-
til Nonna Cardoner dilluns a la 
nit al Liceu de Barcelona, va en-
tregar els Premis Catalunya de 
Teatre a Tricicle, la sala Beckett 

de Barcelona i la companyia La 
Calòrica. El popular trio format 
per Carles Sans, Joan Gràcia 
i Paco Mir va rebre el guardó 
per la seua trajectòria de més de 
trenta anys als escenaris. També 
es va reconèixer la programació 
de la sala Beckett i el model i 
innovació de La Calòrica.

arTs esCèniques guardons

Els Premis Catalunya de Teatre 
distingeixen la trajectòria de Tricicle

Obres de 28 companyies a 
la Mostra teatral de Lleida
Del 5 d’octubre al 15 de desembre, amb 11 grups més que l’any 
passat || Entrades a la venda a partir de demà a l’Escorxador

arTs esCèniques TemPorada

Nou curs a La Saleta ■ La Saleta de Lleida obrirà diumenge la 
nova temporada amb dansa per a nadons a càrrec de Marta 
Casals (11.00), el clàssic Músics de Bremen, amb Valdiri Ma-
tafaluga (12.00, a la foto), i una classe oberta de swing (13.00).
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