
43GUIA
SEGRE 

Dijous, 13 d’octubre del 2022 Cultura

Cicle a Lleida 
d’art inspirat           
en la literatura

CONFERÈNCIES

❘ LLEIDA ❘ La Biblioteca Públi-
ca de Lleida estrenarà avui 
(18.00 h) el cicle Post scrip-
tum. La imatge després de 
la paraula, dedicat a obres 
d’art que tenen el seu origen 
en un text literari. L’arqui-
tecte i divulgador de l’art 
Miquel del Pozo impartirà 
tres xarrades (també el 20 i 
27 d’octubre) sobre imatges 
que han il·lustrat l’Evangeli, 
obres d’artistes del Renaixe-
ment o com es van utilitzar 
textos literaris per justificar 
imatges de dubtosa morali-
tat en les quals la dona era la 
principal perjudicada.

Tres noves cites 
del Lleida Music 
Festival Magna

CONCERTS

❘ LLEIDA ❘ El Lleida Music Fes-
tival Magna ha programat 
tres nous concerts fins diu-
menge vinent. La bodega Sis-
bris acollirà avui l’actuació 
de Lo Pardal Roquer (21.00 
hores, gratuït). Demà, el Cafè 
del Teatre serà l’escenari del 
concert de rocksteady reg-
gae de BCN Ska Foundation 
(22.30, 13 euros/10 euros). 
I diumenge, el duo lleidatà 
Milford Mocs & Gunther 
Cucs protagonitzarà un con-
cert de vermut a la Casa de 
les 3 Àmfores (12.00 hores, 
taquilla inversa).

R. GASQUE

❘ LLEIDA ❘ La plaça de la Catedral 
de Lleida es convertirà aquest 
dissabte en l’epicentre de la lec-
tura crítica, acollint la primera 
edició de Lo Crit Fira del Lli-
bre Crític de Ponent. “Es tracta 
d’una iniciativa sorgida en el si 
de la Biblioteca Anarquista Ma-
ria Rius de Lleida des de fa uns 
mesos i que vol convidar petits i 
grans a replantejar-se la seua re-
lació amb la lectura, fomentant 
el pensament crític”, va explicar 
a SEGRE el portaveu de la fira, 
Adrián Zarco. 

La primera activitat del pro-
grama de Lo Crit serà el debat 
Ètica i digitalització: la filo-
sofia en l’era digital, per què?, 
que donarà veu a la joventut a 
partir del llibre En què pensen 
els robots?. Hi intervindran Pau 

Valls i Júlia Martín, coautors de 
l’obra. A les 12.00, serà el torn 
d’un recital de poesia, de la mà 
d’Amat Baró, i a la tarda els més 
petits podran disfrutar d’una 
sessió de contacontes rebels, 

seleccionats per la llibreria El 
Genet Blau. Posarà el punt fi-
nal a la jornada la taula redona 
Com entendre i confrontar-se 
a l’extrema dreta en l’actuali-
tat, moderada per la periodis-
ta i escriptora Ivet Eroles i la 

participació de Jordina Arnau, 
coautora de Guia pràctica con-
tra l’extrema dreta; Eva Lega, 
autora de Barri Noguerola de 
Lleida. Poder popular antifei-
xista (1936-1938); i Adam Ma-
jó, autor de Set de mal, desxi-
frant el feixisme del segle XXI. 
A més, hi haurà punts de venda 
a la plaça per a quatre llibreries, 
una revista, i tres entitats. 

En l’organització d’aquesta 
primera edició de Lo Crit han 
participat l’Ateneu Cooperatiu 
La Baula, Biblioteca Anarquista 
Maria Rius, Biblioteca Muni-
cipal de Pardinyes, Editorial 
Fonoll, Editorial Karwán, Lli-
breria Argonauta, Llibreria El 
Refugi, Llibreria El Genet Blau, 
Llibreria la irreductible, Pagès 
Editors, Ponent amb Kurdistan 
i Revista Plec.

Arriba a Lleida aquest dissabte             
la primera Fira del Llibre Crític
A la plaça de la Catedral amb activitats i punts de venda

CERTAMEN LITERATURA

DURANT TOT EL DIA

Les activitats començaran  
a les 10 del matí i 
continuaran fins a 
aproximadament les 20.30

Concerts de jazz, guitarra i folk a l’Espai Orfeó

❘ LLEIDA ❘ L’Espai Orfeó de Lleida estrenarà demà divendres (22.00, 
3 €) el nou cicle Jazz Cava amb un concert de Lluc Casares 
(saxo) i Ignasi González (contrabaix), al costat del bateria Ge-
nís Bagés. Dissabte (20.30, 8 €/6 €), el guitarrista gadità Pipo 
Romero oferirà un recital dins del programa Girant per sales 
del ministeri de Cultura. I diumenge arrancarà la nova edició 
del Circuit Folk amb els valencians Tesa & Jonatan Penalba, 
al costat del DJ Delamorgue (19.00, 10€/8 €).

El Mudo Kon Voz i Helen, al cicle ‘Vesprades’

❘ LLEIDA ❘ El cicle de concerts Vesprades-Música als Ateneus por-
tarà demà (19.00) al Cercle de Belles Arts de Lleida la música 
del cantautor El Mudo Kon Voz i diumenge, a la mateixa hora, 
a la lleidatana Helen a l’Ateneu Popular de la Fuliola.

El grup Sexenni, dissabte a la sala Guiu de la Seu

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El popular grup juvenil lleidatà de pop i música 
urbana Sexenni actuarà aquest dissabte (22.30, 5 €) a la sala 
Guiu de la Seu d’Urgell, dins de la programació km 0 de la Casa 
de la Música de Lleida, Alt Pirineu i Aran.

El so urbà de Marc Vi & MdMonti, a La Boîte

❘ LLEIDA ❘ La sala La Boîte de Lleida acollirà dissabte (22.30, 9 
euros/7 euros) un concert de Marc Vi, artista del col·lectiu Trap 
With Moderation, presentant el seu últim treball, ANQA, en 
col·laboració amb un dels grups emergents actuals de música 
urbana, MdMonti, amb el seu EP de debut Hecho en casa.

Ramon Molins, dissabte passat en l’estrena d’‘El Testament’ a la Fira Mediterrània de Manresa.

FIRA MEDITERRÀNIA

n Amb Zum Zum, Molins té 
una màxima: “Fer teatre per 
a adults a partir de 4 anys.” 
“Els nens no són tontos, es-
tan ben equipats per enten-
dre el teatre, emocionar-se i 
disfrutar”, assegura aquest 
especialista en teatre famili-
ar. “Però costa molt trencar 
el sostre de vidre del teatre 

infantil”, lamenta. Molins 
critica que “el mercat con-
t inua demanant sucre; a 
diferència del cine o la TV, 
als programadors de teatre 
els fa por les propostes més 
adultes per a nens”. El Tes-
tament s’estrenarà a Lleida 
al Teatre de l’Escorxador el 
proper desembre.

“Encara fa por programar teatre 
adult també per a nens”

J.B.

❘ LLEIDA ❘ L’actor i director lleida-
tà Ramon Molins porta més de 
tres dècades actuant davant del 
públic amb la companyia Zum 
Zum Teatre, però “ara m’ha fet 
una mica de vergonyeta estar 
sol a l’escenari, fins i tot salu-
dar al final de l’obra”. Va ser la 
sensació que va experimentar 
el cap de setmana passat a l’Au-
ditori de Manresa, en el marc 
de la Fira Mediterrània, on va 
estrenar el seu nou projecte, El 
Testament, un repte més en la 
seua trajectòria teatral. Una 
obra que va nàixer en ple con-
finament per la pandèmia. “La 
primera setmana en què ens van 
tancar a casa vaig estar donant 
voltes al que havia parlat uns 
dies abans amb el dramaturg 
basc Jokin Oregi, una conversa 
de bar sobre la vida i la mort”, 
va recordar ahir el dramaturg 
lleidatà. I llavors li va passar pel 
cap la idea del testament, del 
llegat. “Cal morir-se per deixar 
res en herència? He teatralit-
zat la meua resposta en un es-
pectacle d’una hora, en el qual 
em despullo una mica davant 
del públic”, va explicar Molins 
sobre un muntatge basat en la 
seua pròpia vida real, un tes-
tament en vida ple de records 
i identitats. 

El seu primer monòleg, en 
una dramatúrgia amb prota-
gonisme també per al teatre 
d’objectes, gaudint de la col-
laboració de tot un referent a 
Espanya en aquest gènere, els 

El llegat de Ramon Molins
El fundador de Zum Zum Teatre estrena a la Fira Mediterrània de Manresa 
‘El Testament’ || L’actor i director lleidatà, per primera vegada sol en escena

ARTS ESCÈNIQUES NOVETAT

responsables de la companyia El 
Patio de Logroño, premiats en 
certàmens com el Feten de Gijón 
o la Fira de Titelles de Lleida. 

“És un monòleg per a adults, 
en el qual es riu molt però en 
el qual també hi ha llàgrimes, 
com la vida mateixa”, va asse-
nyalar l’actor i director lleidatà 
sobre aquest nou pas endavant 
professional. “Fer teatre és com 
caminar amb xanques, si pares 
caus. Sempre cal buscar reptes 
nous que et posin les piles”, va 
concloure.
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