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Més d’una trentena d’actors i ballarins participen en aquest musical popularitzat al cine per John Travolta i Olivia Newton-John.
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J.B.
❘ LLEIDA ❘ El teatre de la Llotja es
va convertir ahir a la nit en una
típica high school nord-ameri-
cana de finals dels cinquanta,
plena de nois amb tupès i caça-
dores de cuir i noies amb faldi-
lles de campana i cintes de co-
lors als cabells. El poder i la mà-
gia de la brillantina de la comè-
dia musical Grease es va trans-
metre al pati de butaques en la
primera de les set funcions pre-
vistes fins diumenge de l’últim
espectacle de l’actual tempora-
da.

No obstant, malgrat que ja
s’han venut 6.000 entrades an-
ticipades de l’espectacle, ahir no
es va omplir. I és que la versió
catalana del musical, sense el
ganxo de la mediàtica cantant
Edurne—que s’estrenarà aquest
nit a la Llotja—, no ha registrat

Lamàgia de la brillantina
LaLlotja estrena la comèdiamusical ‘Grease’, amb sismil entrades venudes fins
diumenge || Lleida serà l’última ciutat a acollir-ne la versió catalana

ARTSESCÈNIQUESMUSICAL

Carles HacMor guanya els
Jocs Florals de Barcelona

PREMISPOESIA

ACN
❘ BARCELONA ❘ El poeta lleidatà Car-
les Hac Mor va rebre ahir, al Sa-
ló de Cent de l’ajuntament de
Barcelona, el premi dels Jocs Flo-
rals 2012 perDietari del pic de
l’estiu. El guardó, dotat amb
10.000 euros i la publicació de
l’obra a Edicions 62, es va en-
tregar en un acte en què l’actriu
Sílvia Bel va recitar poemes de
l’obra guanyadora en el marc del
Festival Barcelona Poesia. En el
discurs, Hac Mor va afirmar que

“en poesia no es tracta de crear
una ficció plena de bellesa con-
traposada a la vulgaritat i la llet-
jor, perquè les coses lletges i vul-
gars també són poètiques i pa-
raparèmiques; depèn de la mi-
rada de qui les mira i com les mi-
ra”. L’alcalde de Barcelona, Xa-
vierTrias, que va presidir l’acte,
va assegurar que en èpoques de
crisi com l’actual “són molt ne-
cessaris els referents de qualitat
i les persones que apostin per
l’excel·lència”. L’alcalde de Barcelona va entregar ahir el premi al poeta lleidatà.

MARGALIDA AMENGUAL/ACN

Danny i Sandy, els personatges protagonistes de ‘Grease’.
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el nombre d’espectadors que la
companyia esperava.De fet, van
confirmar que les dos sessions
en català a Lleida (també serà
en aquesta llengua la d’avui di-
vendres a la tarda), seran les úl-
times de l’actual gira per Cata-
lunya. Fonts de l’empresa van

explicar que “durant la tempo-
rada a Barcelona, l’obra va fun-
cionar en català, però no tan bé
com en castellà i, la veritat, re-
sulta molt complex per als ac-
tors anar alternant-se depenent
de la ciutat on s’actua, així que
en les pròximes parades aVila-

decans iTarragona serà en cas-
tellà”. S’ha de recordar que les
representacions en català, pro-
tagonitzades per la cantant Di-
ana Roig, van acabar suscitant
alguna crítica a Lleida entre es-
pectadors, que no es van adonar
del canvi d’artista.

ELXOU

Noves sessions

❚ Avui divendres (18.00 hores
—en català— i 22.00 h); demà
dissabte (18.00 i 22.00 h) i diu-
menge (17.00 i 21.00 h).

Elenc

❚ Jordi Coll i Edurne (avui a la tar-
da la substituirà Diana Roig en la
funció en català) al capdavant
d’una trentena de ballarins.

Funatic estrena
entrada familiar amb
menjar i beguda

CINE

❘LLEIDA ❘L’Espai Funatic de Llei-
da estrenarà avui una nova
oferta per a les sessions de ci-
ne infantil batejada com a en-
trada familiar, que inclou,
amb un únic preu, el visionat
de la pel·lícula i un lot de cris-
petes i beguda, o també la
possibilitat d’un àpat famili-
ar amb pasta o pizza en una
sala contigua abans de la pro-
jecció. La iniciativa comença
amb la pel·lícula Los cachor-
ros, en català.

Exposició en
record de Llorca
i el Japó a la Seu

ART

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El Centre Cí-
vic de la Seu d’Urgell acolli-
rà avui, a les 17.30 hores, la
inauguració de l’exposició iti-
nerant Homenatge a Llorca
i el Japó, de la catalana Sylvia
Tuà. Es tracta d’obres que re-
flecteixen el sentiment de l’ar-
tista davant de les catàstrofes
viscudes l’any passat al Japó
i la ciutat murciana de Llor-
ca provocades per terratrè-
mols.

Taller i càsting
per amuntatges
de FiraTàrrega

ARTSESCÈNIQUES

❘ TÀRREGA ❘ FiraTàrrega ha con-
vocat un taller i un càsting per
a dos espectacles de la pròxi-
ma edició, al setembre. Jau-
me Belló impartirà un taller
d’expressió corporal del 2 de
juny al 28 de juliol per for-
mar part de l’espectacle in-
augural. I Josep Rodri busca
professionals i amateurs per
al muntatge Ferro colat. Més
informació a www.firatarre-
ga.com.

Marionetes per a
1.800 alumnes de
27 centres de Lleida

TEATRE

❘ LLEIDA ❘ El Centre deTitelles
de Lleida va iniciar ahir una
nova edició de la campanya
escolar amb la posada en es-
cena de l’espectacleGúlliver
al país de Lil·liput, a l’audi-
tori de CaixaForum Lleida.
S’oferiran 16 sessions per a
un total de 1.800 alumnes de
27 centres escolars de Lleida
en un calendari de funcions
que s’allargarà fins a la pri-
mera setmana de juny.


