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LA COMPANYIA
SENZA TEMPO
GUANYA EL
PREMI D’ARTS
ESCÈNIQUES

La companyia barcelonina de teatre i dansa
Senza Tempo ha guanyat amb el projecte
El jardí inexistent la 4a edició del Premi d'Arts
Escèniques de Lleida 2003, guardó atorgat
per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament.
Senza Tempo rebrà 12.000 euros destinats
al finançament de l'obra guardonada, que
s'estrenarà el 4 de maig a la Sala de Tallers
del Teatre Nacional de Catalunya.

El jurat del premi ha destacat "la coherència
de la trajectòria de la companyia, la recerca
d'un llenguatge propi en l'univers escènic,
la depurada qualitat d'execució dels seus
intèrprets i el rigor en els acabats de
l'espectacle presentat". El jardí inexistent
serà un espectacle, segons la mateixa
companyia, “teixit amb plans superposats,
com un conte que porti a dins altres contes;
teatre dins el teatre i dansa com la poesia
del moviment que porta dintre el moviment”.
Senza Tempo és dirigida per Inés Boza i
Carlos Mallol. La seva trajectòria, breu però
molt fructífera, els ha portat a actuar pels
escenaris d'arreu del món amb creacions
que utilitzen un llenguatge poètic i innovador
que parla directament als sentiments.

Antoni Siurana i Xavier Sàez amb Inés Bouza i Núria Canela, membres de Senza Tempo.

El nom de la companyia de Barcelona respon
al títol de la seva òpera prima, estrenada el
1991. Des de llavors, Senza Tempo ha passat
per certàmens tan reconeguts com el Mercat
de les Flors de Barcelona, la Fira de Teatre
de Tàrrega o el Festival Streets Ahead de
Manchester. Precisament, amb l'organització
de la fira d'aquesta localitat anglesa, Senza
Tempo ha coproduït dues parts de la Trilogía
del Agua: Lazurd, viaje a través del agua i
Zahoríes.

DISTINCIONS PER
AL GRUP TEATRAL
TOAR, EL CENTRE
SANT JORDI I
JOAN VILAGRASSA

L'Ajuntament de Lleida atorgarà la placa de
la Paeria al Mèrit Cultural al grup TOAR, en
reconeixement a la tasca que l'agrupació
teatral ha portat a terme en els seus 50 anys
d'existència. Des de la seva fundació, ara fa
quasi mig segle (l'any 2004 celebra el 50è
aniversari), TOAR ha fet arribar al públic
ponentí l’obra d'autors espanyols i estrangers
i ha fomentat l’interès de molts lleidatans i
lleidatanes per fer i veure teatre.
El Centre d'Educació Infantil i Primària Sant
Jordi serà distingit també amb la placa de
la Paeria al Mèrit Educatiu. El centre, que el
present curs celebra els 25 anys d’existència,
destaca per haver fomentat en aquest temps
una educació integral i per haver treballat

Una representació del grup teatral TOAR.

en la defensa de la catalanitat i en la recerca
dins del món de l'ensenyament.
L'Ajuntament farà un tercer reconeixement
a un docent insigne de la ciutat, el doctor
Joan Vilagrassa Ibarz, que rebrà la Medalla
de la Ciutat a títol pòstum per la seva

contribució al coneixement i avenç de la
ciutat. Vilagrassa, catedràtic de Geografia
Humana de la UdL, va morir recentment
havent deixat un extens treball sobre Lleida.
Entre d’altres projectes, va portar la direcció
tècnica del Pla de Dinamització de l'AVE i
la Setmana d'Estudis Urbans.
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