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Un exdirector de FiraTàrrega
coordinarà els teatres de Lleida

JCA Alpicat
exhibirà un film
a la setmana en
versió original
❘ ALPICAT ❘ A partir del 13 d’octubre vinent, les sales JCA
Alpicat projectaran una pellícula a la setmana en versió
original, subtitulada en castellà. Cada dijous a les 20.30
hores oferiran una sessió en
versió original de pel·lícules
d’estrena. Aquesta primera
temporada comptarà amb
dotze títols, entre els quals
destaquen A Monster Calls,
Inferno, Fantastic beasts
(Harry Potter), Star Wars
(Rogue One), entre d’altres,
dels quals el públic podrà
gaudir en versió original la
mateixa setmana de l’estrena. El calendari de projeccions i compra d’entrades, al
web jcacinemes.com.

Al quedar desert el concurs per elaborar la programació de la Paeria
MIKEL ARISTREGI

R. BANYERES

❘ LLEIDA ❘ El concurs de mèrits convocat per la Paeria per cobrir
una plaça eventual, de confiança, per dirigir i gestionar les
arts escèniques municipals (la
programació pública dels teatres de la Llotja, Escorxador i
Julieta Agustí) va quedar finalment desert. Per aquesta raó, la
Paeria ha proposat com a candidat l’exdirector de FiraTàrrega
Llorenç Corbella, i és previst
que se’n voti el nomenament
aquest divendres en el ple de
la Paeria.
El motiu pel qual va quedar deserta la convocatòria
és que cap dels tres candidats
presentats complia la totalitat
dels requisits que estipulaven

EXPOSICIONS

Mostra de
catorze fotògrafs
de Lleida, a
l’Espai Cavallers

A L’EXPECTATIVA

El sector del teatre veu amb
bons ulls Corbella però
critica que no hagi
presentat un projecte
les bases a criteri del jurat. Per
aquest motiu, aquest va recomanar que es proposés un nom
de solvència contrastada. Això
evitaria, a més, convocar un nou
concurs al qual una altra vegada
es presentés un escàs nombre de
participants i que es retardés
encara més la programació de
teatre públic de la ciutat. Des
que l’anterior programadora de
l’Escorxador, Margarida Troguet, va deixar el càrrec el juliol
del 2015, aquest equipament
està sense director.
Diversos professionals del
sector consultats per aquest diari van valorar positivament la
trajectòria de Corbella i es van
mostrar il·lusionats amb el que
podria aportar, malgrat que es

Imatge d’arxiu de l’exdirector de FiraTàrrega Llorenç Corbella.

van mostrar reticents amb la
manera amb la qual havia estat escollit. “No ha presentat un
projecte”, van advertir alguns,
encara que afegien que l’important era “desencallar aquesta
situació, una ciutat com Lleida
no pot permetre’s no tenir director teatral durant tant de temps,
i si el seu projecte és ambiciós,
benvingut sigui”.
Tanmateix, també molts assenyalaven que el que era realment preocupant és el fet que
s’haguessin presentat tan poques candidatures a coordinar i
programar els espais escènics de
la ciutat. “El veritable problema
és saber per què ha interessat
tan poc aquesta convocatòria”,
reflexionaven.

❘ LLEIDA ❘ La galeria Espai Cavallers de Lleida inaugurarà
divendres vinent (19.30 h)
l’exposició col·lectiva Caixa Negra, amb una selecció
d’obres de 14 fotògrafs de
Lleida: Marta Bisbal, David
Besora, Pere Camps, Jordi
V. Pou, Anna Isán, David
del Val, Víctor Vilamajó,
Edgar dos Santos, Susana
Martínez, Marta Benavides,
Gal·la Oró, Llorenç Melgosa,
Santi Iglesias i Emili Morreres. El dissabte 15 d’octubre,
davant la galeria es muntarà
un mercat d’art, on podran
adquirir-se fotos dels artistes
participants. El dia 19 també s’ha organitzat una taula
redona amb diversos artistes
i creadors.

Una llarga trajectòria dins el
món de les arts escèniques
n Corbella està especialitzat
en vestuari i escenografia i la
seua trajectòria professional
ha estat vinculada sempre al
món de les arts escèniques.
Als vuitanta va treballar al
Teatre Lliure de Barcelona.
També ha col·laborat amb directors com Calixto Bieito,
Joan Ollé, Josep Montanyès,
Xavier Albertí o Mario Gas,
així com en produccions del
Centro Dramático Nacional,
Teatro Real de Madrid, Teatre Nacional de Catalunya
o del Gran Teatre del Liceu,

COM 360º

entre d’altres. Va dirigir FiraTàrrega entre els anys 1984
i 1985 i també del 2003 al
2006. Durant els darrers
mesos s’ha encarregat de
l’escenografia de Follet,
Goyescas i altres espectacles
relacionats amb Granados.
Per tot plegat, l’edil de Cultura, Montse Parra, va lloar
la seua trajectòria i el fet que
“coneix molt bé el moviment
de la ciutat i del teatre de carrer. Aquests són alguns dels
motius pels quals hem pensat
en ell”, va confirmar.

ARQUITECTURA ACTIVITATS

Rutes per cases singulars
a l’‘Arquitectour Lleida’

El president del Col·legi d’Arquitectes, Víctor Pérez-Pallarès, i Xavier Cantons, d’Igers Lleida.

❘ LLEIDA ❘ La segona edició de l’Arquitectour Lleida se celebrarà el
cap de setmana vinent amb dos
rutes guiades per una desena de
cases i edificis emblemàtics de
la ciutat, que habitualment no
estan oberts al públic. Dissabte (10.00 h) podran visitar-se
edificis com l’Escola Cervantes,
l’Arxiu Històric, CaixaForum
(antic cine Viñes) o la Casa Magí
Llorenç, i diumenge, a la mateixa hora, la ruta passarà per l’Auditori, les muralles d’Anselm

Clavé o la Cambra de Comerç.
Tant un com l’altre recorregut
partiran de la seu del Col·legi
d’Arquitectes, que és l’encarregat de l’organització d’aquesta
iniciativa.
La notícia, a
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

