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«Ja no hi ha diners a
TV3 per a ‘GranNord’»

MercèAránega
❘ ACTRIU ❘

L’actriu catalana protagonitza el pròxim 27 de setembre l’obra
‘Bona gent’, que obrirà la temporada teatral de la Llotja

ÒSCAR MIRÓN

J.B.
La popular actriu catalana
MercèAránega protagonitza la
comèdia dramàtica Bona gent,
que el pròxim 27 de setembre
(21.00 hores, 37 €-32 €) obri-
rà la temporada teatral de la
Llotja de Lleida. Una obra so-
bre una mare soltera amb una
filla discapacitada, abocada
a la fallida absoluta però que
mira de recuperar la il·lusió
a la vida i buscar un futur mi-
llor.
‘Bona gent’ és un drama?
Parla d’una tragèdia humana,
però en clau de comèdia. El
públic riu. Si no fos així, se-
ria inaguantable. La gent aca-
ba rient de coses molt bèsties,
però aquesta és la gràcia.
Té premis de teatre i de cine,
però és popular per la tele.
Sí, com tots els actors de tea-
tre, però no considero que exis-
teixi un abans i un després d’El
cor de la ciutat. Ja vaig fer te-

le a TVE en blanc i negre. La
televisió m’ha acompanyat al
llarg de la meua carrera.
S’ho va passar bé a la sèrie
‘Gran Nord’?
Molt, molt!..., encara que sem-
pre teníem a sobre la Noèlia,
de la Universitat de Lleida, per
corregir-nos l’accent pallarès.
No podia amb nosaltres.

Hi haurà nova temporada?
No, ja no es farà més.TV3 diu
que no hi ha diners, no només
per a Gran Nord sinó per a
qualsevol altra sèrie. L’única
que segueix és La Riera. És
una llàstima perquè tenia molt
èxit. Imagina’t com estem els
actors, acabarem fent mario-
netes!

LLEONARD DELSHAMS

Proves
d’accés a
l’Aula de
Teatre

L’Aula Munici-
pal de Teatre
de Lleida va
celebrar ahir
proves d’inter-
pretació, veu
i moviment
per accedir als
estudis d’art
dramàtic, amb
11 inscrits, la
majoria d’en-
tre 18 i 25
anys.

Taller de l’artista Josep Ripoll, demàa l’IEI

❘ LLEIDA ❘ La Sala Gòtica de l’IEI acollirà demà (18.00 h) un ta-
ller obert al públic a càrrec de l’artista lleidatà Josep Ri-
poll, en què explicarà el seu procés creatiu.

Presenten una revista cultural, avui a Res Non Verba

❘ LLEIDA ❘ La sala de Res NonVerba acollirà avui, a les 19.30
hores, la presentació d’una revista cultural trimestral, Plec,
centrada en la difusió de la cultura emergent de Lleida.

Ruta guiada a l’Alt Urgell al roc de Racons

❘ LA SEUD’URGELL ❘ El consell de l’Alt Urgell ha organitzat per diu-
menge una caminada gratuïta a l’església romànica de Sant
Jaume del roc de Racons. Inscripció: 973 35 31 12.

El Domènec i la Belén inauguraran avui el comerç Grans Records.

MÚSICA INAUGURACIÓ
ÒSCAR MIRÓN

❘ LLEIDA ❘ Cinc anys i mig des-
prés del tancament de Discos
Tipo, l’última botiga que que-
dava a Lleida després del tan-
cament de Satchmo un any
abans especialitzada en ven-
da de CD —amb permís del
comerç d’instruments musi-
cals Casa Guarro al carrer
Major, que també ofereix no-
vetats musicals—, els lleida-
tans Domènec Merchan i Be-
lén Boneta inauguraran
aquesta tarda (18.00 hores)
la botiga Grans Records, un
espai dedicat en exclusiva als
discos de vinil. El nou comerç,

al número 19 del carrer de la
Palma, comptarà tant amb
novetats de tots els gèneres
musicals, des de rock i heavy
fins a clàssica, com amb una
àmplia secció de compraven-
da de vinils de segona mà
(des de 10 € fins a alguna jo-
ia de 130 €), així com també
un apartat de llibres musicals
i roba.

Per celebrar la inaugura-
ció, el grup lleidatà Pull My
Strings oferirà un concert en
acústic a les 20.30 hores al
barAssoc, just al davant de
la botiga.

Nova botiga a Lleida
de discos de vinil

Rosendo Manrique
Resaltado


