
El Teatre de La Llotja acollirà 
aquest dissabte el primer musi-
cal creat a Lleida Rubab, el mis-
teri de l’instrument prohibit, amb 
dramatúrgia de Ramon Molins 
i música d’Antoni Tolmos. Estre-
nat fa 10 anys amb motiu del 10è 
aniversari de l’entitat es torna a 
vestir de gala amb una impressio-
nant escenografia dissenyada per 
Carles Pijuan.

L’obra de Ramon Molins i An-
toni Tolmos és el segon plat fort 
de la celebració del 20è aniver-
sari de L’Intèrpret. El Rubab po-
sarà a l’escenari un centenar de 
persones entre actors i actrius, 
els membres de L’Intèrpret Big 
Band, dirigida per Jaume Olivé, i 
un poderós exèrcit de col·labora-

dors. Es tracta d’una emocionant 
història dirigida a un públic fami-
liar. L’argument gira entorn un noi 
apassionat dels llibres d’aventu-
res, una nena a qui tothom tracta 
malament perquè ve d’un altre 
país, un noi que sempre imposa 
la seva presència i la seva volun-
tat acompanyat dels seus sicaris. 

El Teatre de la Llotja acull 
dissabte Rubab, el primer 
musical creat a Lleida

Les xifres castelleres fan patxo-
ca a Catalunya: 99 agrupacions, 
12.000 castellers i més de 1.200 
actuacions castelleres o actes 
relacionats amb els castellers 
previstos per al 2107, segons la 
Coordinadora de Colles Castelle-
res de Catalunya. L’any 2010 la 
UNESCO va declarar els castells 
Patrimoni Immaterial de la Hu-
manitat.

El món casteller es mereix, 
doncs, un joc de taula, un home-
natge que els ha volgut retre la 
multinacional Devir, l’empresa 
líder en els nous jocs de taula 
que edita en català, castellà, ita-
lià i portuguès, i amb seu estatal 
a Barcelona.

Devir ha encarregat la crea-
ció del joc a Josep Maria Allué 
i Dani Gómez i les il·lustracions 
a Albert Monteys. Joaquim Dor-
ca, soci-director de Devir, explica 
l’essència del joc de taula Caste-
llers: “Hem fet un homenatge 
al món dels castellers. Tot un 
paradigma del treball en equip, 
de l’esforç dels uns amb els al-
tres, amb totes les generacions 
integrades en un mateix castell i 
aconseguint un espectacle únic 
al món que representa la força 
d’un país.”

“Castellers és un joc de cartes 

per a tota la família, divertit, que 
permet jugar a tothom, siguin 
o no siguin del món dels caste-
llers”, comenta Dani Gómez, un 
dels autors. L’altre autor, Josep 
Maria Allué, explica que “és un 
joc visual, i tu realment cons-
trueixes un castell sobre la taula 
amb totes les parts que l’inte-
gren: la pinya, el tronc i el pom 
de dalt». Es tracta d’una jornada 
castellera amb les colles caste-
lleres i s’ha de fer un castell de 
cada tipus, el primer que fa tres 
castells diferents guanya i s’ha 
acabat la partida.

El joc de taula 
‘Castellers’ homenatja 
el món casteller per a 
un públic familiar
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Música i poesia en un 
concert per recordar la 
figura de Màrius Torres
‘Primaveres’, de LleidArt Ensemble 
vol complir un dels desitjos del poeta 
Lleida
REDACCIÓ
El popular meteoròleg Alfred Ro-
dríguez Picó presentarà aquest 
dissabte, a les 20.00 hores, el 
concert Primaveres, a l’Audito-
ri Municipal Enric Granados de 
Lleida. La producció de LleidArt 
Ensemble vol unir la música amb 
la commemoració del 75è aniver-
sari de la mort del poeta Màrius 
Torres i la celebració del Dia Mun-
dial del Medi Ambient. 

El conegut home del temps 
aportarà, en ple canvi climàtic, 
algunes curiositats que han ca-
racteritzat aquesta estació de 
l’any. Ho farà lligant la meteoro-
logia amb les obres musicals que 
dirigirà el prestigiós director d’or-
questra cerverí Xavier Puig. La 
cita serà el marc en què s’estre-
narà l’obra Tanys sense delit, del 
compositor borgenc resident als 
Estats Units Jordi Nus. 

El concert Primaveres es ba-
sarà en la visió plasmada en la 
música de l’italià Antonio Vival-

di, l’argentí Ástor Piazzolla, l’es-
tatunidenc Aaron Copland i el 
català Jordi Nus. LleidArt Ensem-
ble comptarà per aquesta ocasió 
amb intèrprets formats en alguns 
dels principals conservatoris su-
periors de Catalunya, Alemanya, 
Àustria, Països Baixos o Anglate-

rra, entre altres. Quan fa 75 anys 
de la seva mort, el concert voldrà 
complir, simbòlicament, amb un 
dels desitjos del poeta Màrius 
Torres, que havia començat a es-
tudiar harmonia per musicar al-
guna poesia pròpia i que no va 
poder realitzar.
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L’obra 
transportarà 
el públic a un 
món fantàstic

Aquests són alguns dels alum-
nes de l’escola on comença la 
història. 

Una història quotidiana com 
n’hi ha tantes, que es conver-
tirà en aventura el dia que els 
protagonistes arriben al bosc 
on faran les colònies musicals 
que ha organitzat l’escola. Un 
misteriós instrument prohibit, 
un Rubab, serà la porta que els 
abocarà de cop a viure una te-
rrible i esgarrifosa experiència. 
Un estrany i diabòlic personat-
ge, en Magnus Crudèlic, i el seu 
exèrcit, que pretén dominar el 
món, els perseguiran i terrorit-
zaran en un al·lucinant recorre-
gut per un indret desconegut i 
en què solament confiant els 
uns amb els altres podran sor-
tir vius del malson. Rubab, és 
un musical que transportarà al 
públic a un món fantàstic, on 
l’aventura, l’amistat, el peri-
ll, la màgia i la imaginació són 
les notes d’una divertidíssima i 
emocionant partitura.

FOTO: Devir / El joc de taula 
recentment aparegut
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