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La beca de cobla de Bellpuig, 
per a una jove de Manresa
En l’edició més participativa, amb setze instrumentistes

MÚSICA PREMIS

Casas, que es va iniciar en el contrabaix als 7 anys, va interpretar dos peces amb la Bellpuig Cobla.

SEGRE

REDACCIÓ
❘ BELLPUIG ❘ Núria Casas Coll, una 
instrumentista de contrabaix 
de vint anys de Manresa, es 
va adjudicar ahir la 26a Beca 
Josep Maria Bernat per a Jo-
ves Instrumentistes de cobla 
de Bellpuig en la seua edició 
més participativa, que va con-
vocar un total de setze joves 
instrumentistes. Casas va 
destacar que “un dels valors 
més importants dels músics 
és la versatilitat” en el sentit 
que actualment la seua espe-

cialitat és la música clàssica. 
Casas, que toca amb la Cobla 
Ciutat de Cervera, va agrair la 
consecució de la beca, dotada 
amb 2.000 euros, perquè “do-
na una oportunitat als joves 
i ha fet que el nivell d’instru-
mentistes de cobla sigui molt 
alt”. Després de l’entrega del 
guardó, Casas va interpretar 
dos peces amb la Bellpuig Co-
bla: Melodia per a contrabaix 
(R. Lamote de Grignon) i En 
Cacaliu (Joaquim Serra). En 
aquesta edició, la beca també 

va concedir un accèssit a Mari-
ona Llenas Cabello, instrumen-
tista de flautí i tamborí i veïna 
de Vulpellac, dotat amb cinc-
cents euros. La beca es va en-
tregar al Teatre Armengol en el 
marc del tradicional concert de 
Reis de la Bellpuig Cobla, que 
habitualment tenia lloc el dia 6 
de gener però aquest any es va 
ajornar per la mala evolució de 
la pandèmia en el municipi. La 
beca la convoquen l’associació 
Músics per la Cobla i l’ajunta-
ment de Bellpuig.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Finalitzada la 32a edi-
ció de la Fira de Titelles de 
Lleida, l’organització va valo-
rar positivament el seu desen-
volupament en un temps de 
pandèmia que no va impedir 
completar els aforaments a 
gairebé totes les obres.

Com que la situació actual 
no va permetre la celebració 
de la tradicional Nit de Pre-
mis, l’organització va procla-
mar la resolució dels premis 
Drac d’Or al seu web. El ju-
rat, format per Maria Farriol 
(Teatre-Auditori Sant Cugat), 
Xavier Pujolràs (Teatre Na-
cional de Catalunya), Jordi 
Alomar (IF Barcelona), Rocío 

Caballero (Teatre Auditori 
Felip Pedrell) i Maite Serrat 
(Anem al teatre), va atorgar 
el premi al millor especta-
cle a Prometheus (Agrupa-
ción Señor Serrano); millor 
espectacle de carrer per a 
Peix (Hotel Iocandi); mi-
llor espectacle juvenil a The 
mountain (Agrupación Señor 
Serrano); millor espectacle 
infantil-familiar per a Núvol 
núvol (Periferia teatro); pre-
mi internacional i millor dra-
matúrgia per a M.A.R (An-
drea Díaz Reboredo); premi 
Fecoll per a Hamelí (Xip Xap) 
i el premi autonomies per a 
Historia Universal (David 
Espinosa).

Uns Drac d’Or sense festa 
tanquen la 32 edició de la 
Fira de Titelles de Lleida

TITELLES PREMIS

El Museu Morera acollirà la PUCK Cinema Caravana

❘ LLEIDA ❘ La PUCK Cinema Caravana acompanyarà l’exposició 
de Carles Porta La casa infinita al Museu d’Art Jaume Mo-
rera el pròxim 15 de maig en el marc de La Nit dels Museus 
que se celebrarà des de mitja tarda fins al vespre. La PUCK 
Cinema Caravana elegeix curtmetratges de tot el món com-
binant l’art del carrer i el cine.

Donen 3 pel·lícules de la festa major de 1972 i 1973

❘ LLEIDA ❘ L’Arxiu Municipal de Lleida ha rebut la donació de 
tres filmacions de la festa major del 1972 i el 1973 per part 
de la família Mestre. Els tres rotllos de pel·lícula de vuit 
mil·límetres, obra d’Agustí Mestre Barri, passaran a formar 
part del conjunt de fons particulars de l’Arxiu Municipal i 
permetran conèixer de primera mà com es va viure la festa 
major de Lleida dels anys 1972 i 1973.
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