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Rastre de dona a la Casa 
Duran i Sanpere de Cervera
Una intervenció de l’artista visual Olga Olivera-Tabeni

MUSEUS PRESENTACIÓ

Presentació ahir a la Casa Duran i Sanpere de Cervera de la instal·lació ‘Casa negra, casa blanca’.

XAVIER SANTESMASSES

X. SANTESMASSES

❘ CERVERA ❘ El Museu Comarcal 
de Cervera va presentar ahir 
el nou projecte Diàlegs amb 
la casa Duran i Sanpere, en el 
qual convida artistes contem-
poranis perquè mantinguin un 
possible diàleg dins d’aquest 
espai museístic per atreure el 
públic més jove. L’artista lleida-
tana Olga Olivera-Tabeni estre-
narà avui la instal·lació Casa 
negra, casa blanca, que busca 
posar en relleu la importància 
de la forma de ser i l’actitud 

davant de la vida de dos do-
nes vinculades històricament 
a aquesta mansió senyorial de 
Cervera. D’una banda, la mare 
de l’historiador, Elisa Sanpere, 
que a la mort del seu marit va 
manar tancar les estances no-
bles de la casa durant 26 anys, 
fins que ella va morir. El museu 
escenifica aquesta dilatada so-
litud amb projeccions diverses, 
com la d’una dona lligada a una 
cadira de la qual no es pot es-
capar, o la d’una orla que s’es-
capa de la paret i embolica tots 

els mobles del saló. Com a con-
trast a aquesta etapa negra de 
dol, l’artista presenta el rastre 
de la dona de Duran i Sanpere, 
l’escriptora, traductora i intel-
lectual Hermínia Grau, i ho 
escenifica a través de la lletra 
de les obres de la novel·lista Si-
mone de Beauvoir, de la qual 
Grau va ser la primera que la 
va traduir al castellà el 1949. 
Els seus textos es poden trobar 
a la vànova que cobreix els llits 
o en els llençols penjats al pati 
de l’edifici.

AMADO FORROLLA

Tertúlia literària a la Biblioteca Pública de Lleida amb Imma Monsó

❘ LLEIDA ❘ L’escriptora lleidatana 
Imma Monsó (1959) va prota-
gonitzar ahir una nova sessió 
del cicle de tertúlies literàries 
Els 10 de... a la Biblioteca Pú-

blica de Lleida, que coordina i 
condueix la periodista de SE-
GRE Anna Sàez. L’autora, que 
acaba de publicar la novel·la 
L’aniversari, va conversar amb 

els assistents sobre el seu últim 
treball en una xarrada col·loqui 
en què també va oferir diver-
ses recomanacions literàries 
imprescindibles.

Nova edició del cicle ‘Parem taula’ a Lleida

❘ LLEIDA ❘ Ramona Solé (Quaderns), Marialba Revés (Em tallaré 
les trenes) i M. À. Estradé (L’assassí que llegia Vidal Vidal) 
van protagonitzar la nova sessió del cicle Parem taula, amb 
26 comensals i organitzat per l’Escola d’Escriptura.

Fira de Músics de Carrer, al Pati de les Comèdies

❘ LLEIDA ❘ El Pati de les Comèdies acollirà avui, a les 18.00 h, 
Cascmusi[k], Fira de Músics de Carrer. És el projecte dels 
alumnes del Certificat de Professionalitat de Dinamització, 
Programació i Desenvolupament d’Accions Culturals.

STEFI GABRIELLE

L’actriu Malena Alterio és 
una de les protagonistes de 
la comèdia Atchúusss!!!, 
basada en textos d’Anton 
Txékhov, que demà podrà 
veure’s al Teatre de la Llotja.
Amb què es trobarà el públic 
que vagi a la Llotja a veure 
Atchúusss!!!?
Es tracta de cinc contes de 
la primera etapa d’Anton 
Txékhov, que va escriure 
de jove. En aquell període li 
servia per pagar-se la carre-
ra de metge. En el meu cas, 
interpreto personatges dife-
rents, com ara una burgesa, 
una institutriu o una dona de 
camp, entre d’altres.
No és la primera vegada 
que interpreta una obra de 
Txékhov. És un dels seus dra-
maturgs fetitxe o ha sigut 
casualitat?
Ha sigut casualitat, però 
la veritat és que m’encanta 
Txékhov. És un dels meus au-
tors favorits, que està molt 
present en la meua carrera. 
Potser una cosa porta a l’altra 
de manera inconscient. És un 
gran observador de la condi-
ció humana i de les dificultats 
que tenim per relacionar-nos. 
Una de les seues grans vir-
tuts és que tot això ho ex-
pressa amb un gran sentit de 
l’humor i molta ironia.
Treballa amb un gran elenc de 

professionals. Això ho fa més 
fàcil o el fet de conèixer-se bé 
de vegades és un handicap?
Conèixer-te ho facilita tot, 
però el que ho fa fàcil és el 
fet que siguem professionals, 
més que conèixer-nos, enca-
ra que ens encanta compartir 
escenari.
Un clàssic, TV o teatre?
Una cosa es complementa 
amb l’altra, m’encanta la 
possibilitat de canviar.

ENTREVISTA

Malena Alterio
❘ACTRIU❘

«Txékhov és         

un dels meus 

autors favorits»

JAVIER NAVAL

COMÈDIA
ATCHÚUSSS!!!

Intèrprets: Malena Alterio, Ernesto Alte-
rio, Enric Benavent, Adriana Ozores, Fer-
nando Tejero.

Lleida. Teatre de la Llotja. Dissabte, 28. 
21.00 h. Preu: 39 / 34 €


