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ARTS ESCÈNIQUES OGRAMACIÓ 

Torna Lo Microfest, amb sis 
companyies i 24 funcions 
Sisena edició del festival de microteatre, a La Saleta de Lleida 
dissabte i diumenge I Els le1 atans In abitants, d estrena 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA I Com cada festa major 
de Lleida des de fa quatre anys, 
amb els parèntesis obligats per 
la pandèmia, aquest cap de set
mana vinent tornarà el festival 
de microteatre Lo Microfest 
a La Saleta, l'espai d'arts es
cèniques del carrer Ballester 
reobert el2018. Serà la sisena 
edició d'aquest certamen de 
peces teatrals de curta dura
da (menys de mitja hora cada 
una), amb la participació en 
aquesta ocasió de sis compa
nyies de tot el territori cata
là, que oferiran un total de 
24 funcions repartides entre 
dissabte i diumenge. Entre les 
participants, val a destacar la 
companyia lleidatana Inhabi
tants, que precisament estre
naran a Lo Microfest un nou 
muntatge, Ellena la gorda, una 
comèdia de bufons en clau de 
gènere que posaran en escena 
diumenge a les 13.00, 18.00, 
19.30 i 21.00 h. 

El festival aixecarà el teló 
dissabte a les 12.00 h. amb La 
Polla Teatre i el seu [insertar 
título], en què les integrants 
d'aquesta companyia, Sara 
Bayoumi i Anahí Patiño, par
len de la trobada de Maya i 
Mariana, des del seu enamo
rament accidental fins a la ir
rupció en les seues vides d'un 
casament. Aquesta peça po
drà tornar a veure's a les 17.00, 
18.30 i 20.00 h. Per la seua 

MÚSICA CONCERTS 

Coll de Nargó i 
Gerri de la Sal, 
al Festival 
dels Pirineus 
El certamen, de 1'1 de 
juliol al 22 d'agost 

ACN 
I LA SEU D'URGELL! L'onzena edició 
del Festival de Música Antiga 
dels Pirineus (Femap) oferirà 
55 concerts entre 1'1 de juliol 
i el 22 d'agost, amb la parti
cipació de 21 grups i solistes 
repartits per 38 municipis de 
Catalunya, Andorra i el sud 
de França. D'aquesta mane
ra, la programació s'ampliarà 
1 s'incorporaran cinc noves lo
calitats al cartell de seus que 
acolliran actuacions: Coll de 
Nargó (Alt Urgell), Gerri de la 
Sal (Pallars Sobirà), Ger (Cer
danya), Sant Feliu de Pallerols 
(Garrotxa) i els Banys d'Arles 
(Amélie-les-Bains-Palalda, al 

Manel Romeu i Fermí Fernandez actuaran a lo Microfest. 

EN CLAU DE GÈNERE 

La companyia lleidatana 
In habitants estrenarà 
'EIIena la gorda', comèdia 
en clau de gènere 

part, la companyia Les Mans 
Terribles representarà a La Sa
leta el muntatge Konnectar, 
que planteja a l'espectador la 
impossibilitat de comunicació 
entre dos persones, amb qua
tre funcions dissabte (12.30, 
17.30, 19.00 i 20.30 h). També 
dissabte arribarà un dels plats 
forts del festival, l'obra¡ Usted 

es un tío listo! (y me gusta), a 
càrrec del duo format per Ma
nel Romeu i el televisiu Fermí 
Fernandez, amb representa
cions a les 13.00, 18.00,19.30 
i 21.00 h. 

Diumenge, a banda d'Inha
bitants, hi haurà dos propostes 
més: La barana, el llimoner 
i el mar, de la Cia. Shiu-Shiu 
(12.00, 17.00, 18.30 i 20.00 h) 
i Historias subyacentes de una 
mente, de Sobretablas (12.30, 
17.30, 19.99 i 20.30 h). 

Les entrades individuals per 
a cada espectacle c-osten 4 eu
ros. Oferta a www.lasaleta. 
com fins divendres: pack de 
tres peces del dia a 10 euros. 

El festival arrancarà a la Catedral de la Seu, com l'any passat. 

Vallespir francès). Una de les 
principals novetats d'aquest 
estiu serà un nou format de 
migdia batejat com Concerts 
amb gust, en el marc del qual 
es programaran set propostes 
musicals que inclouran una de
gustació de productes de pro
ximitat. Serà a Esterri d'Àneu 
(Pallars Sobirà); Cavet, Tremp 

i la Plana de Mont-ros (Pallars 
Jussà); Llívia (Cerdanya); Tiu- · 
rana (Noguera) i Vilanova de 
Banat (Alt Urgell). 

Les entrades ja estan a la 
venda (femap.cat), així com 
també les dels diversos packs 
turístics vinculats a les actua
cions, que inclouen ofertes 
d'allotjament. 

SEGRE 
Dimarts, 3 de maig del2022 

LITERATURA RECONEIXEMENT 

Olga Xirinacs, Premi 
Jaume Fuster dels · 
escriptors catalans 
ACN 
I BARCELONA I L'escriptora i pro
fessora de piano Olga Xiri
nacs (Tarragona, 1936) va re
bre ahir el XXII Premi Jaume 
Fuster de l'Associació d'Es
criptors en Llengua Catalana 
(AELC) per la "qualitat de 
l'obra, la importància de la 
trajectòria i el compromís" 
de l'autora. El president de 
l'AELC, Sebastià Portell, li 
va entregar el guardó en un 
acte en el qual va recordar 
que molts dels seus llibres 
han merescut els premis més 
importants de la literatura en 
català. Xirinacs ha publicat 
obres com Interior amb di
funts (Premi Josep Pla 1982); 
Al meu cap una llosa (Premi 
Sant Jordi 1984); Llavis que 
dansen (Premi Carles Riba 
1987); Zona marítima (Pre
mi Ramon Llul11986) i En
terraments lleugers (Premi 
Sant Joan 1990). La Genera
litat li va concedir la Creu de 
Sant Jordi el1990. Xirinacs 
va assegurar que el reconei-

CERTAMEN 

El Festival 
Barcelona 
Poesia, amb 
autors de Lleida 
Amb una 'acció' 
dedicada a Viladot 

I BARCELONA I El 25 festival 
Barcelona Poesia, de 1'11 al 
18 de maig en una vintena 
d'espais de la capital cata
lana, va anunciar ahir un 
total de 54 activitats amb 
140 participants. 

Entre ells, alguns autors 
de Lleida, com el poeta de 
Balaguer Carles M. Sanuy, 
que el dia 12 compartirà 
escenari amb Toti Soler a 
l'espectacle De veure un 
negre tornar-se tan blanc; 
el traductor Arnau Barios, 
que participarà el dia 13 
en un eslam de traducció 
poètica; el lleidatà Amat 
Baró, el dia 17 a l'acte La 
poesia a París; o l'escriptor 
de Guissona Jordi Pàmias, 
el dia 18 al festival final al 
Palau de la Música. 

La sala Beckett acollirà el 
dia 14 el monòleg Mata'm 
psicosi, original de la llei
datana Dolors Miquel i el 
duo Irene Visa i Anna Dot 
retrà homenatge el dia 17 
a Guillem Viladot amb una 
acció poètica en l'any del 
centenari del naixement de 
l'autor d'Agramunt. 

Olga Xirinacs. 

xement serà "una gran com
panyia" i va lamentar que "la 
societat, tampoc la literària, 
no perdona ni acompanya 
la vellesa". En aquest sentit, 
va denunciar haver-se sentit 
editorialment molt sola els 
últims anys, tant per la seua 
edat com per viure a Tarra
gona, "lluny de Barcelona". 
També va anunciar que la 
setmana que ve publicarà 
un nou llibre, Cua de vaca, 
i que preveu publicar un altre 
volum a finals d'any. 

EXPOSICIÓ 

Dibuixos dels Tres 
Tombs, avui a 
l'Ateneu de Ponent 
I LLEIDA I L'Ateneu Popular 
de Ponent inaugurarà avui 
a les 19.30 hores l'exposició 
Dibuixant els Tres Tombs, 
amb una selecció de les 
obres que van plasmar els 
artistes de l'associació Ur
ban Sketchers de Lleida du
rant la passada edició dels 
Tres Tombs, el mes de ge
ner, en el marc de la festa 
de Sant Antoni Abat. L'ex
posíció podrà visitar-se fins 
al3 de juny. 

TEATRE 

Roger Pera porta 
l'espectacle de la 
seua vida a Solsona 
1 SOLSONA I Roger Pera prota
gonitzarà aquest divendres 
(21.00 h, 5 €) al Teatre Co
marcal de Solsona Èxit, el 
musical de la meva vida, 
un monòleg codirigit pel 
seu pare, Joan Pera, en el 
qual parla dels moments 
més durs de la seua vida, 
vinculats a la drogoaddic
ció. L'obra s'ha programat 
en el marc del Soca-rel, jor
nada sobre qüestions soci
als i comunitàries. 

cfarre
Resaltado
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