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arts escèniques patrimoni

Comediants estrena a Mur

Esgota les 300 entrades de la primera funció del muntatge teatral ‘romànic’ ||
Commemora el centenari de l’arrancament de les pintures de la col·legiata
jordi peró/consell comarcal del pallars jussà

redacció

❘ castell de mur ❘ Dos anys després del previst, per culpa de la
pandèmia, el castell de Mur, al
Pallars Jussà, va poder disfrutar ahir de la singular estrena
teatral a càrrec de Comediants
d’un muntatge amb què havia
de culminar el maig del 2020
–coincidint amb el tradicional
Aplec de Mur– la commemoració del centenari del primer
arrancament de pintures murals
romàniques del Pirineu català.
Va ser durant l’estiu del 1919,
quan les pintures de l’absis de
la col·legiata de Mur van ser
arrancades amb la tècnica de
l’strappo i traslladades a Barcelona, on van ser adquirides pel

col·leccionista Lluís Plandiura,
que el 1921 les va enviar a Nova
York, on van ser finalment venudes al Museu de Belles Arts
de Boston, que les exhibeix actualment com un dels seus tresors més valuosos.
Aquesta trama històrica forma part de l’obra teatral Mur,
guspira del MNAC, que la companyia Comediants va estrenar
amb èxit en el marc incomparable del castell i col·legiata de

Demanen
prohibir fumar
en espais públics
❘ madrid ❘ La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia
Toràcica va instar ahir les autoritats a aprovar la legislació
que prohibeixi fumar en espais públics oberts, com terrasses i platges, per evitar el
risc de malalties i protegir el
medi ambient.
En el Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra
avui diumenge, van destacar que al món es llancen
143.000 burilles per segon
i que són el 40 per cent dels
residus al Mediterrani i requereixen uns dotze anys per
degradar-se.

festes

Concurs de
cassoles de tros
avui a Juneda

dos funcions més

Comediants oferirà avui
diumenge dos noves
representacions de ‘Mur,
guspira del MNAC’

sanitat

El castell i la col·legiata de Mur van acollir ahir l’estrena del muntatge ‘romànic’ de Comediants.

Mur. El muntatge itinerant per
diversos espais dels dos edificis
patrimonials –amb dos escenaris a l’exterior de la col·legiata i
un a l’interior del temple romànic– el van seguir amb expectació els tres-cents espectadors
que van esgotar la localitats posades a la venda per a aquesta
première.
Comediants té previst oferir
dos noves representacions avui
diumenge, a les 12.00 i 18.00

paeria

hores, per a les quals ahir quedaven ja poques entrades disponibles. La música en directe
de l’espectacle va anar a càrrec
dels intèrprets de l’Orquestrina Trama, i també s’ha de destacar que actors i actrius de la
comarca participen en l’obra
acompanyant els membres de
Comediants.
Com va recordar en el seu
dia l’alcalde de Castell de Mur
i president del consell del Pa-

llars Jussà, Josep Maria Mulloll,
“l’arrancament i posterior venda de les pintures de Mur va ser
el principal motiu pel qual la
Mancomunitat va donar peu fa
un segle a una campanya per
salvar les pintures murals romàniques del Pirineu evitant així
l’espoli i provocant que avui
dia el Museu Nacional d’Art de
Catalunya conservi la millor col·
lecció de pintures romàniques
del món”.

❘ juneda ❘ Juneda va celebrar
ahir el primer dia de la 44
edició del Concurs de Cassoles de Tros amb diverses
activitats com l’espectacle La
revolta climàtica dels contes, de la companyia Vivim
del Cuentu, i la carrera i caminada per la Banqueta. A
la nit, estava previst el sopar
popular i l’actuació musical
del grup La Trup. Avui diumenge, el programa comptarà amb altres propostes,
amb el plat fort del Concurs
de Cassoles, amb uns 1.200
concursants.

xavier santesmasses

Música religiosa
a la Llotja
❘ lleida ❘ La Llotja
va acollir ahir la
tercera edició de
la Mostra de Músiques Religioses i
Espirituals de Lleida. Organitzada
per la Paeria i l’Assemblea Municipal
de les Religions,
hi van participar
18 agrupacions.

Trobada a
Castelldans
❘ castelldans ❘ Més
de 350 persones
van participar ahir
en la 31 Trobada
Intergeneracional
de les Garrigues
que va tenir lloc
a Castelldans. Hi
va haver múltiples activitats i un
dinar popular.

cc de les garrigues

Salam Babel, associació de dones musulmanes a Bellpuig
❘ bellpuig ❘ Bellpuig va presentar ahir l’associació de
dones musulmanes Salam
Babel, entitat formada per
unes 60 veïnes. L’objec-

tiu és “ajudar-nos entre
nosaltres en la integració
tant social com laboral”,
va explicar la presidenta,
Hayat. L’entitat farà classes

de català i organitzarà activitats “per donar a conèixer qui som”. A la presentació va assistir l’alcalde,
Jordi Estiarte.

