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Nova pàgina
web de música de
continguts legals

INTERNET

❘MADRID ❘ Els internautes comp-
ten des d’ahir amb la nova
versió de Pro-Music
(www.pro-music.org), una pà-
gina web en què es recopila
informació sobre més de 500
portals digitals que ofereixen
serveis de música de mane-
ra completament legal.

La pàgina web és una ini-
ciativa de la Federació Inter-
nacional de la Indústria Fo-
nogràfica.

Sopars amb
música al complex
Jardins del Segrià

ACTIVITATS

❘LLEIDA ❘ El complex Jardins del
Segrià iniciarà, el 19 d’octu-
bre, un cicle de sopars amb
música els dissabtes, que es
complementaran amb espec-
tacles de titelles els diumen-
ges. El primer dia serà el torn
de Smoking Blues, continua-
rà el dia 26 amb The Croo-
ners, que repetiran el dia 31.
El 9 de novembre serà el torn
d’Easy Feelling. El cicle s’allar-
garà fins al 30 de novembre.

Obre una altra
vegada al públic la
piràmide de Kefren

PATRIMONI

❘ EL CAIRE ❘ La piràmide de Ke-
fren, o Jafra, aixecada cap al
2.500 aC, va obrir ahir de nou
al públic després d’haver es-
tat tres anys tancada pels tre-
balls de restauració, junta-
ment amb sis tombes d’alts
càrrecs faraònics de gran va-
lor històric i artístic. Els tre-
balls a Kefren es van concen-
trar en la manutenció i ven-
tilació dels passadissos.

Rosa Pujol i JosepMaria Solé Sabaté van llegir ahir el veredicte.

IEI

❘ LLEIDA ❘ Selva negra, una faula
teatral sobre el capitalisme sal-
vatge, escrita per l’autor, drama-
turg i director Jordi Faura, ha re-
sultat guanyadora de la dissete-
na edició del premi LesTalúries
de teatre, de l’IEI, el veredicte
del qual van donar a conèixer
ahir el director de la fundació
pública de la Diputació, Josep
Maria Solé Sabaté, i la vicepre-
sidenta, Rosa Pujol. Segons els
membres del jurat,“es tracta de
la versió moderna del Llibre de
les bèsties, de Ramon Llull, en
què alterna, en dos espais (ciu-
tat i selva), dos metàfores del ca-
pitalisme salvatge: el poder i la
seducció en l’era McDonalds”.
Per la seua part, l’onzè premi
Ton Sirera de fotografia va re-
caure en l’arquitecte barceloní
Pepe Ortiz per la sèrie Fet a mà
sobre els castellers, que mostra
“el sentit d’equip del poble ca-
talà”. Finalment, el vint-i-dosè
premi Emili Pujol d’investigació
musicològica va ser per a un es-

Una faula sobre el capitalisme
guanya el premi Talúries de l’IEI
Una sèrie d’instantànies sobre els castellers s’emporta el Ton Sirera de fotografia

GUARDONS ARTS

tudi sobre el compositor valen-
cià Amanci Amorós, obra de la
també valenciana Elena Micó.
Cadascun dels tres premis està
dotat amb 5.000 euros. L’entre-
ga serà el 8 de novembre, amb
un acte “auster” a l’IEI, en lloc

d’una gala, com en anteriors oca-
sions, a causa de la crisi.

De fet, aquest any s’han eli-
minat els premis de prosa i po-
esia LesTalúries, amb l’argument
que al territori ja n’hi ha de sem-
blants.

LESCLAUS

Els premis
❚ Talúries de teatre per a Jordi
Faura per Selva Negra; Ton Sirera
de fotografia per a Pepe Ortiz per
Fet a mà i Emili Pujol d’investiga-
ció musicològica per a Elena Mi-
có per un estudi sobre Amanci
Amorós.

Guardons eliminats
❚ Premi Talúries de prosa i Talúri-
es de poesia, al considerar l’IEI
que aquestes disciplines ja estan
cobertes al territori amb premis
com el Joan Duch, el Maria-Mer-
cè Marçal o el 7Lletres.

La notícia, a
Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

❘ TREMP ❘ La Coordinadora Cultu-
ral Correllengua del Pallars va
anul·lar ahir tots els actes pre-
vistos per a aquest cap de set-
mana a Tremp, adduint que no
havia rebut l’autorització de
l’ajuntament, segons informava
ACN. El principal acte que s’ha
anul·lat és un concert de Brams
previst per a aquesta nit. El que
sí que es manté demà és la pre-
sentació de la novel·la Lliures o

morts, de Jaume Clotet i David
Montserrat, que avui precisa-
ment es presenta a Sort.

Per la seua part, el consistori
va assegurar que ha autoritzat
tots els actes del Correllengua
2012 sol·licitats per la Coordi-
nadora del Correllengua al Pa-
llars que són de competència
municipal. Concretament, tallar
la prolongació de la rambla del
Dr. Pearson avui des de les 10.00

fins a les 22.00 per celebrar-hi
una fira d’entitats.

Pel que fa a la sol·licitud d’au-
torització per al concert que
s’havia de celebrar en una finca
privada, l’alcalde,Víctor Orrit,
va assegurar que els serveis tèc-
nics de l’ajuntament van comu-
nicar verbalment als represen-
tants de la coordinadora en els
dies posteriors a la sol·licitud
que es tractava d’una competèn-

cia de la Generalitat, adduint
l’article 109 del decret
112/2010, del 31 d’agost. L’ajun-
tament va dir: “Ni hem suspès
ni per descomptat prohibit cap
acte organitzat per aquesta en-
titat.”

L’any passat ja es van anul·lar
set actes del Correllengua des-
prés que l’ajuntament demanés
una fiança de 2.000 euros per
l’ús del poliesportiu.

La polèmica torna al Correllengua de Tremp
Els organitzadors afirmen que no han rebut l’autorització de l’ajuntament, mentre que el
consistori assegura que ha permès tots els actes de competència municipal
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