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J.B.
❘ LLeiDa ❘ Si hi ha un coneixedor 
a Lleida del puzle geogràfic de 
l’antiga Iugoslàvia, l’escriptor i 
historiador Eladi Romero (Pont 
de Suert, 1956) té tots els nú-
meros per ser l’elegit. Autor 
de prop de mig centenar de 
llibres, des d’investigació his-
tòrica fins a novel·la negra, ja 
supera al currículum la dotze-
na de guies de viatge, la meitat 
de les quals de països balcà-
nics. Així, l’editorial Laertes 
ha publicat aquest estiu la pri-
mera guia en castellà de Bòs-
nia i Hercegovina, que l’autor 
lleidatà afegeix que ha publicat 
des de finals dels anys noranta 
sobre Croàcia, Sèrbia, Belgrad, 
Montenegro i Eslovènia. “Ja 
només em falta Macedònia del 
Nord!”, avisa amb un somriure 
amb referència a les antigues 
repúbliques iugoslaves. Rome-
ro va gestar aquesta nova guia 
després d’un viatge d’un mes 
per Bòsnia el mes de juny de 
l’any passat, recorrent en tren 
i autobús “un país amb un halo 
trist, amb el record de la guerra 
encara molt latent, però amb 
un important patrimoni artís-
tic que s’esta reconstruint”. 
La pluralitat ètnica i religio-
sa d’aquesta república –que el 
dictador Tito solia anomenar la 
“petita Yugoslavia”– va saltar 
pels aires durant la guerra del 
1992 al 1995 i ha acabat donant 
fruit a un país descentralitzat, 

dividit entre la Federació de 
Bòsnia i Hercegovina i la Re-
pública Srpska. 

La guia està dirigida al pú-
blic en general, tot i que Rome-
ro destaca que “hi ha també 
una espècie de turista bèl·lic 
molt interessat a visitar paï-
sos o llocs famosos per guerres 
històriques, com per exemple 

Normandia o Vietnam”. De fet, 
el llibre compta amb un ampli 
apèndix dedicat a la guerra de 
Bòsnia, que “va deixar un pa-
ís destrossat, amb més de 400 
mesquites i esglésies afecta-
des”. Fotografies, plànols i vo-
cabulari completen l’exhaus-
tiva informació sobre el país 
balcànic, del qual l’escriptor 
recomana no perdre’s la capi-
tal, Sarajevo; la ciutat medie-
val de Mostar; les piràmides de 
Visoko; la capital sèrbia, Banja 
Luka; el pont medieval de Vi-
segrad o Medjugorje, lloc de 
peregrinació catòlica des de la 
suposada aparició de la Verge 
a uns nens el 1981.

ESCRIPTOR PROLÍFIC

Romero també és autor de 
més d’una trentena de 
llibres, des de fets històrics 
fins a novel·la negra

Un lleidatà firma la primera 
guia en castellà de Bòsnia
Eladi Romero supera la dotzena de llibres de viatges, la meitat 
sobre l’ex-Iugoslàvia || Amant de la història i el turisme ‘bèl·lic’

LLIBRES PUBLICACIONS

El lleidatà Eladi Romero, autor d’una guia sobre Bòsnia.

itmaR faBRegat

Sis artistes i companyies  
de Lleida, a la fira  
mediterrània de manresa
Música, teatre i circ del 10 al 13 d’octubre

ARTS ESCÈNIQUES CERTAMEN

Zum-Zum Teatre participarà en la Fira Mediterrània amb ‘Polzet’.

❘ manReSa ❘ Sis artistes i compa-
nyies de Lleida formen part de 
la programació de la 22 edi-
ció de la Fira Mediterrània de 
Manresa, que se celebrarà del 
10 al 13 del mes d’octubre. Du-
rant quatre dies passaran per 
la capital del Bages un total de 
103 companyies que oferiran 
al públic 158 funcions, des de 
teatre i música fins a circ. En 
el terreny de les arts escèni-
ques, la companyia lleidatana 
Zum-Zum Teatre representarà 
la seua nova proposta, Polzet, 
la versió catalana de l’exitosa 
adaptació del clàssic Pulgarcito 
per part de la companyia basca 
Teatro Paraíso el 2013; i l’artis-
ta d’arrels ribagorçanes Júlia 
Farrero presentarà a Manresa 

la seua proposta de circ i ball 
Teia, inspirada en la tradició 
pirinenca de les falles. Pel que 
fa a l’apartat musical, la cantant 
de Juneda Heura Gaya oferirà 
una degustació de les cançons 
del disc Gaya, un repertori in-
timista que viatja sonorament 
entre el pop i el folk; mentre 
que des de l’Alt Urgell arriba-
ran dos estrenes: Tost, el pro-
jecte musical en el qual Arnau 

zUm-zUm teatRe

Obiols canta cançons de tradició 
oral del Pirineu, i El bagul de la 
música tradicional, amb què el 
Duet Daura dóna a conèixer al 
públic familiar alguns dels ins-
truments tradicionals del terri-
tori pirinenc.

La Fira Mediterrània arran-
carà amb un muntatge inaugu-
ral a càrrec de Sol Picó i oferi-
rà, entre altres espectacles, un 
homenatge a Josep Carner de 

NewCat-The New Catalan En-
semble; l’intercanvi musical 
d’Obeses amb la Cobla Berga 
Jove; l’última proposta teatral 
de Toni Gomila, que reflexio-
narà sobre la Mallorca turísti-
ca; o la novetat discogràfica de 
Quico el Cèlio, el Noi i el Mut 
de Ferreries, que fa una combi-
nació de música amb marione-
tes, ombres xineses, cine i noves 
tecnologies.

AMB 103 COMPANYIES

La 22 edició de la fira 
mediterrània comptarà 
amb 103 companyies, que 
oferiran 158 funcions

SIS PROPOSTES

Zum-Zum Teatre
z La companyia de Lleida pre-
sentarà Polzet, l’adaptació del 
clàssic Pulgarcito de la compa-
nyia basca teatro Paraíso.

Festuc Teatre
z La companyia lleidatana actu-
arà a la secció Off espai alcover 
amb el muntatge de marione-
tes Adéu, Peter Pan.

Heura Gaya
z La cantant de Juneda cantarà 
els temes de l’àlbum de pop-
folk Gaya.

Júlia Farrero
z L’artista presentarà el muntat-
ge de circ i dansa Teia, inspirat 
en les falles del Pirineu.

Duet Daura
z espectacle taller sobre música 
tradicional del Pirineu.

Arnau Obiols
z estrenarà Tost, amb cançons 
de tradició oral del Pirineu.

La companyia lleidatana va agafar ahir el vol a Corea del Sud.

ARTS ESCÈNIQUES COMPANYIES
camPi qUi PUgUi

❘ LLeiDa ❘ Després de l’èxit ob-
tingut el 2017 al Chuncheon 
Puppet Festival de Corea del 
Sud amb l’espectacle itine-
rant Rats, la companyia llei-
datana Campi Qui Pugui 
participarà de nou en aquest 

certamen internacional de 
teatre familiar que se celebra 
en aquest país de l’Extrem 
Orient a partir del cap de set-
mana que ve amb el seu nou 
muntatge, Pigs, que estrena-
rà a l’octubre a Mallorca.

campi qui Pugui presenta ‘Pigs’ 
en un festival de corea del Sud

Joan Blau presenta el nou disc a Barcelona

❘ BaRceLOna ❘ El cantautor de Balaguer Joan Blau presentarà 
dissabte que ve a la sala New Fizz, al carrer Balmes de Bar-
celona, els temes del seu nou treball discogràfic, La Clau. La 
gira de concerts de Joan Blau ja compta amb cites posteriors 
a Lleida (5 d’octubre, Antares, amb Xavier Monge), de nou 
a Barcelona (30 d’octubre a la sala Luz de Gas) i a Girona 
(8 de novembre).

Picasso i Alexander Calder ‘dialoguen’ a Màlaga

❘ màLaga ❘ El nord-americà Alexander Calder i el malagueny 
Pablo Picasso van tenir en vida diverses trobades personals 
a partir del 1931, i des d’ahir se citen de nou, aquesta vega-
da a través de la seua obra, en una exposició del Museu de 
Picasso de Málaga amb mig centenar d’obres dels dos i que 
al Museu Picasso de París va rebre més de 400.000 visites.
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