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L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ahir càmera en mà en un dels platós del Magical Media.

MAGDALENA ALTISENT

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Des de la posada en 
marxa efectiva el 2013 de la 
complexa tecnologia del cen-
tre experimental i de producció 
audiovisual Magical Media, uns 
mesos després de l’estrena de 
l’edifici a Gardeny, aquest equi-
pament cultural de Lleida ha 
acollit unes 75 produccions de 
diversos gèneres: llargmetratges 
(Segon Origen, Rotten Rain), 
documentals (Comandante Ari-
ane), curtmetratges (Neu, Mai, 
Vivos), videoclips (Blaumut, Ar-
lo, Kayo Malayo), teasers (Dan-
ger), sèries per a televisió (Vi-
da privada), publicitat (anuncis 
d’una agència de viatges russa i 
d’una multinacional del moble) 
i televisió (Amics per sempre, 
concurs Picalletres). El Magi-
cal ha acollit aquests treballs 
en diversos vessants: de l’enre-
gistrament a les instal·lacions i 
realització en directe de pro-
grames de TV a produccions en 
fase directa de postproducció 
o lloguer de tecnologia o ús de 
les sales de muntatge en 3D o 
de barreja de so, entre d’altres. 
La majoria d’aquestes produc-
cions han tingut posteriorment 
recorregut per festivals de cine 
europeus. Així es va destacar 
ahir durant la visita al Magical 
de l’alcalde de Lleida, Fèlix Lar-
rosa, acompanyat entre altres 
per la directora del centre, Gina 
Domingo. Larrosa va anunciar 

El Magical suma en sis anys     
75 produccions audiovisuals
La Paeria impulsarà un pla per potenciar les pimes de la indústria cultural
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que la Paeria impulsarà un pla 
específic per a petites i mitjanes 
empreses de la indústria cultu-
ral per crear una marca pròpia 
i per a la seua internacionalit-
zació. L’alcalde va afirmar que 
el Magical ha de ser una peça 
fonamental per a aquest impuls 
de la indústria cultural a Lleida, 
com també la Llotja, l’Escorxa-
dor, l’Aula de Teatre, el Conser-
vatori i l’Escola d’Art Leandre 
Cristòfol.

n El curs 2014-15, la Uni-
versitat de Lleida va apostar 
per portar part de la forma-
ció del grau d’Audiovisuals i 
Periodisme al Magical. De 55 
alumnes i dos assignatures en 
aquell primer curs s’ha passat 
a sis matèries i un moviment 
setmanal de 400 alumnes 
aquest curs 2018-19. De fet, 

la realització de les assigna-
tures més pràctiques al Magi-
cal –que gaudeix de la millor 
tecnologia en enregistrament 
i postproducció del país– ha 
suposat que la Universitat de 
Lleida tripliqui les matrícules 
en aquesta especialitat, fins 
i tot amb alumnes de Barce-
lona i Madrid.

Més alumnes d’Audiovisuals
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L’actriu Carme Sansa ‘reviu’ la figura de Maria Aurèlia Capmany
❘ LLEIDA ❘ El Cafè del Teatre de 
Lleida va acollir ahir l’espec-
tacle Carme Sansa diu i can-
ta Maria Aurèlia Capmany. 
L’actriu Carme Sansa, acom-

panyada a l’acordió per Jaume 
Mallofré, va protagonitzar un 
espectacle en el qual van com-
binar textos i cançons, creat 
per commemorar el centenari 

del naixement de la novel·lista, 
dramaturga i assagista catala-
na Maria Aurèlia Capmany. 
L’acte va ser organitzat pel Ca-
sal de la Dona de Lleida.

INVESTIGACIÓ FILOSOFIA
AMADO FORROLLA

Alguns dels assistents, ahir, al congrés sobre Plutarc.

Simposi a la UdL sobre Plutarc 
amb una seixantena d’experts
❘ LLEIDA ❘ L’Auditori del Centre 
de Cultures de Cappont de la 
Universitat de Lleida (UdL) va 
acollir ahir la primera jornada 
del XIII Simposi Internacional 
de la Societat Espanyola de Plu-
tarquistes, en la qual participen 
una seixantena d’experts en la 

figura de l’historiador i filòsof 
grec Plutarc, procedents de tot 
el món. La trobada s’acabarà 
demà dissabte amb una excur-
sió a la Vall de Boí en la qual 
els assistents podran visitar el 
conjunt d’esglésies romàniques 
del municipi.

La Festa del 
Cinema amb 
menys públic

CINE

❘ MADRID ❘ La Festa del Cine-
ma va tancar dimecres la 
quinzena edició amb un to-
tal d’1.339.946 d’especta-
dors, la dada més baixa des 
del 2012, quan aquesta ini-
ciativa va portar a les sales 
766.231 persones. Aquesta 
xifra suposa un descens del 
18,7% respecte al maig pas-
sat, quan van acudir a les sa-
les 1.648.638 persones. La 
Monja, Johnny English, To-
dos lo saben, El Reino i Un 
pequeño favor van ser les 5 
més vistes. A les comarques 
de Lleida van participar-hi 
més d’una vintena de sales.

Concurs de 
curtmetratges  
a Almacelles

CINE

❘ ALMACELLES ❘ La setena edi-
ció del concurs de curtme-
tratges Almacelles Films in 
Situ incorpora aquest any 
una categoria per a profes-
sionals i majors de 18 anys, 
amb temàtica i guió que han 
de contenir una de les peces 
fundamentals del Museu Mas 
Dordal, Oeuvres d’Architec-
ture, de Vincent Scamozzi, 
de l’any 1736. El concurs 
compta amb quatre catego-
ries, a partir dels 10 anys. La 
dotació econòmica dels pre-
mis oscil·la entre els 50 i els 
500 euros.


