
Manel Romeu estrena 

una obra que parteix 

d’un relat real de Kafka
La Sala Coliseum de Corbins estrena 
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K;‾;く Eﾉ I;ヴデWヴ SW ﾐｷﾐWゲ és el da-

rrer projecte de Manel Romeu 

que es podrà veure aquest diu-

menge (gratuït, 18.00 hores) a la 

Sala Coliseum de Corbins. Es trac-

ta d’una obra teatral que parteix 

d’una història real que va viure 

l’escriptor abans de la seva mort 

i que li va arribar “per casualitat”. 

L; ｴｷゲデﾘヴｷ; W┝ヮﾉｷI; Iﾗﾏ K;‾;が 
mentre passejava pels carrers de 

Berlín, es troba una nena que plo-

ra perquè ha perdut la seva nina. 

A ヮ;ヴピヴ Sげ;ケ┌ｹ Wゲ IヴW; ┌ﾐ ┗ｷﾐIﾉW 
WﾐデヴW デﾗデゲ Sﾗゲ ｷ K;‾; WゲSW┗Y Wﾉ 
missatger entre la nina desapa-

ヴWｪ┌S; ｷ ﾉ; ﾐWﾐ; デﾗデ Iﾗﾐ┗WヴピﾐデどゲW 
en el carter de nines. 

Romeu confessa que la his-

デﾘヴｷ; Wﾉ ┗; I;ヮピ┗;ヴ SWゲ SWﾉ ヮヴｷﾏWヴ 
minut per “bonica i commovedo-

ra”. Mentre estaven executant el 

treball de recerca un fet va can-

viar la manera en què Romeu 

acabaria enfocant la peça teatral. 

La mort de la seva germana li va 

donar un nou punt de vista. Ara, 

la missió era explicar que hi ha de 

diferent entre la pèrdua d’una ni-

na per a una nena i la mort d’un 

YゲゲWヴ Wゲピﾏ;デ ヮWヴ ; ┌ﾐ; ;ﾉデヴ; ヮWヴ-
sona “per tal de buscar la part po-

ゲｷピ┗; Sげ┌ﾐ; ヮXヴS┌; デ;ﾐ ゲｷｪﾐｷgI;-

ピ┗; ｷ ヴWデヴW ｴﾗﾏWﾐ;デｪW ; ﾉ; ﾏW┗; 
germana” apunta. 

Tot i que la mateixa dona d’en 

K;‾; ｴ; W┝ヮﾉｷI;デ ﾉげ;ﾐXISﾗデ; SW 

com ell arribava cada tarda del 

parc i es tancava al seu despatx 

per escriure les cartes, el cert és 

que mai ningú en va poder veri-

gI;ヴ Wﾉゲ aWデゲく Éゲ ;ｷ┝ｹ Iﾗﾏ ﾉげWゲヮWI-

tacle juga en tot moment entre 

la realitat i el somni i planteja la 

pregunta de si veritablement es 

va trobar la nena al parc, o si eren 

imaginacions causades per la se-

┗; ﾏ;ﾉ;ﾉピ;く 
En acabar l’espectacle es ven-

Sヴ< ┌ﾐ IﾗﾐデW ｷﾐa;ﾐピﾉ ケ┌W Wゲ ヮﾗSヴ< 
adquirir per 5 euros. Una part de 

ﾉ; ヴWI;ヮデ;Iｷﾙ Wゲ SWゲピﾐ;ヴ< ; ﾉげAECC 
Lleida. Romeu va voler agrair a 

tot l’equip que ha fet possible 

l’execució del projecte.
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El Teatre Municipal de l’Escorxa-

dor acull en doble sessió, a les 

18.00 de la tarda i a les 21.00 

de la nit la inauguració de la 26è 

edició de la Mostra d’Arts Escè-

niques Josep Fonollosa ‘Fono’ 

amb l’obra Uﾐ Iﾗヴ ﾐﾗヴﾏ;ﾉ de 

la companyia TOAR. Es tracta 

d’una obra basada en fets reals i 

molt diferent del que havia fet la 

Iﾗﾏヮ;ﾐ┞ｷ; ﾉﾉWｷS;デ;ﾐ; gﾐゲ ;ﾉ ﾏﾗ-

ment. Després de l’especial edi-

ció número 25, en què la Mostra 

es va allargar tota la temporada, 

d’octubre a juny, enguany torna 

al seu format original i ocupa 

novament la tardor teatral a les 

3 sales del Teatre Municipal de 

l’Escorxador. En total, 17 com-

panyies locals pujaran als esce-

naris de la Sala 1, Sala 2 i Espai 

3 de l’Escorxador els caps de 

setmana entre el 7 d’octubre i 

el 17 de desembre. Espectacles 

de teatre, comèdies, drames, 

musicals, de màgia, de teatre 

a;ﾏｷﾉｷ;ヴが SW S;ﾐゲ; ｷ gﾐゲ ｷ デﾗデ ┌ﾐ 
SげｴｷヮﾐﾗピゲﾏWが ゲWヴ;ﾐ ﾉWゲ ヮヴﾗヮﾗゲ-

tes de què podrà gaudir el públic 

lleidatà.

La peça ‘Un cor normal’ 
inaugura la Mostra d’Arts 
Escèniques Josep Fonollosa

Imatge amb el cartell de l’obra
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La sal Rock & Vins acull aquesta 

デ;ヴS; ; ヮ;ヴピヴ SW ﾉWゲ ヲヰくヰヰ ｴﾗヴWゲ 
l’espectacle teatral Uﾐ Sｷデ SW ﾉﾉｷ-
HWヴデ;デ a càrrec de la companyia 

lleidatana Vermut Teatre. L’obra 

està dirigida per Marc Angelet i 

té com a protagonistes a Joana 

Cebolla i a Eloi Ponce.

El Rock & Vins presenta 

l’obra ‘Un dit de llibertat’

FOTO: VemuTeatre / Els actors treballen plegats des del 2015

1 de cada 5
adolescents viu un problema 
de salut mental

Amb el suport de:

Coneix, aprèn, parla

Informa-te'n i col·labora-hi a:
coneixaprenparla.org

L’ansietat, la depressió o l’anorèxia són 
molt més comunes del que creiem. 
La majoria de joves oculta el seu 
problema per por de ser discriminats, 
això els condueix a l’aïllament social, 

al fracàs escolar i, fins i tot, al suïcidi. 
El 70 % dels problemes de salut mental 
comença abans dels 18 anys, parlar-ne 
obertament ajuda els joves a trencar 
amb l’estigma.


