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L’Aula Municipal de Teatre
celebra el 25è aniversari
L’entitat treballa per oferir un aprenentatge d’alt nivell als alumnes i per garantir la qualitat artística i la diversitat temàtica de les actuacions públiques.

L’Aula de Teatre

ha celebrat amb una festa
al Cafè del Teatre de l'Escorxador els seus 25 anys, que
es van complir el 17 de novembre. L’aula és l’entitat més
gran de l’Estat en la seva especialitat per la varietat de
cursos que ofereix i el ventall ampli d’edat de l’alumnat.

L'Aula Municipal de Teatre ha celebrat amb una festa
al Cafè del Teatre de l'Escorxador els seus 25 anys,
que concretament va complir el passat 17 de novembre.
A l’acte de celebració, joves actors d'Estudis d'Art
Dramàtic, caracteritzats de déus mitològics, van emular
una festa dionisíaca, hi va haver el concert del grup
N’viw i una demostració de batucada.
La directora de l’Aula Municipal de Teatre, Mercè Ballespí,
ha elogiat la tasca empresa per moltes persones durant
aquest darrer quart de segle, “que han fet de l’aula
molt més que una escola de teatre reconeguda, ja que
ha esdevingut un punt de referència capdavanter a
l’Estat espanyol i a Catalunya”. Ballespí ha manifestat
que “actualment podem dir que som un referent global

Format per un equip de 25 professors i professores i més
de 700 alumnes, l’aula també desenvolupa serveis
d’assessorament a grups de teatre, escoles, associacions
de veïns, ajuntaments i altres institucions en aspectes
teòrics, tècnics o de programació d’activitats.

i plural d’escola d’aprenentatge teatral per a la resta de
ciutats” i ha afegit que “prioritzem en tot moment el
procés d’aprenentatge dels alumnes per sobre de
qualsevol presentació i tenim cura de la qualitat artística
i la diversitat temàtica de les actuacions obertes al
públic”. Potenciar la participació de l’alumnat en esdeveniments culturals de Lleida i adequar-se a les necessitats
de la demanda dels ciutadans ha estat una altra fita de
l’Aula de Teatre.
El regidor d'Educació, Ramon Camats, ha destacat que
“durant aquests anys l’Aula de Teatre ha prestat un
magnífic servei educatiu a moltes persones, de totes
les edats, tant de la ciutat de Lleida com dels pobles
veïns”. “Això ha estat possible tant per l’energia dels
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Formada per un equip de 25 professors i per més de 700 alumnes, l’Aula potencia també la participació de l’alumnat en esdeveniments culturals de Lleida.

seus fundadors com de les persones que han tingut el
determini i la constància de fer-la perdurar i també, cal
dir-ho ben clar, gràcies a la confiança dels pares, l’aplicació
dels alumnes i el reconeixement ben merescut que ha
obtingut tothora dels ciutadans de Lleida”, conclou
Camats.
En el marc de les celebracions pel 25è aniversari, l'escola
ha programat un seguit d'actes que van començar els
dies 10 i 11 de novembre, amb un curs de pedagogia
adreçat al professorat del centre. La vigília de l'aniversari,
la companyia juvenil de l'aula, La Inestable 21, va
representar la seva darrera producció, Urfaust, al Teatre
de l'Escorxador. El 17 de novembre es va emetre en
directe a la seu del carrer Roca Llaurador el magazín de
Punto Radio-Onda Rambla. El mateix dia es va organitzar
una festa infantil al pati de l'Escorxador i, a la nit, un
sopar teatral a càrrec dels alumnes de primer curs
d'Estudis d'Art Dramàtic. La programació es completa
amb conferències, la participació en la Marató de TV3,
representacions teatrals, i un taller de teatre i noves
tecnologies a càrrec de Marcel·lí Antúnez.
El pròxim 16 de març La Inestable 21 estrenarà un
muntatge basat en la Commedia dell'arte. Per la Festa
Major de Maig, l'Aula, el Conservatori i l'Escola Municipal
de Belles Arts representaran un espectacle a la plaça
de la Paeria. També es presentarà el llibre Aula. 25 anys,
bàsicament d'imatges, que recollirà la trajectòria de
l'Aula de Teatre.

