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Mario Gas, demà 
a CaixaForum  
de Lleida

CONFERÈNCIES

❘ LLEIDA ❘ L’actor, director i dra-
maturg Mario Gas clausurarà 
demà dimecres a les 19.00 h 
el cicle Universos literaris 
amb la conferència Els meus 
poetes. En aquest acte, Gas 
detallarà els poemes i els 
poetes que més l’han influ-
ït a la vida, des de William 
Shakespeare fins a Jaime Gil 
de Biedma. Gas ha treballat 
en una trentena d’obres com 
a actor, entre les quals Las 
personas del verbo. Contra 
Jaime Gil de Biedma i com 
a director, en un altre cente-
nar més, com ara Calígula. 
El cicle Universos literaris 
ha comptat amb Roger Mas, 
Espido Freire i David Trueba, 
a part de Gas.

‘Vespres en vers’ 
amb Pere Rovira i 
Marialba Revés

LITERATURA

❘ LLEIDA ❘ La llibreria La Sa-
bateria ha programat per a 
aquest divendres 19 de maig 
a les 19.30 h una trobada li-
terària, Vespres en vers, pro-
tagonitzada pel poeta Pere 
Rovira i l’escriptora Marialba 
Revés. L’un i l’altra conver-
saran sobre poesia i novel·la 
en un acte en el qual compar-
tiran les seues experiències 
literàries. Una de les últimes 
obres de Rovira, poeta, no-
vel·lista, assagista i traductor 
català, és el dietari La fines-
tra de Vermeer (Proa). Re-
vés compta, de moment, amb 
una novel·la publicada, Em 
tallaré les trenes, i ja treballa 
en la següent.

‘Narco okupación’, 
en estudi per 
entrar a la RAE

LLENGUA

❘ MADRID ❘ La Real Academia 
Española (RAE) va confir-
mar ahir haver registrat el 
2017 la petició d’admissió al 
diccionari del terme narco 
okupación, encara que va 
assenyalar que necessita 
“temps d’estudi” així com es-
tar en ús almenys durant sis 
anys perquè sigui admès. Se-
gons van indicar fonts de la 
RAE, aquesta petició va arri-
bar l’any passat. Tanmateix, 
igual com qualsevol paraula, 
necessita un estudi així com 
l’aprovació per part de les 23 
acadèmies, per la qual cosa 
es tracta d’un “procés llarg”. 
Al desembre es coneixeran 
les noves incorporacions.

Un 90% d’ocupació en la 
primera edició del Festival 
de Microteatre de La Saleta
Unes 200 persones en la trentena de funcions

ARTS ESCÈNIQUES PROGRAMACIÓ

Un moment de la representació d’‘El premi’, de Cametes Teatre.

❘ LLEIDA ❘ La primera edició del 
Festival de Microteatre de Llei-
da, #LoMicroFest, es va clau-
surar el cap de setmana passat 
amb un notable èxit de partici-
pació. No en va, entre divendres 
i dissabte unes 200 persones van 
passar pel certamen, la qual co-
sa va suposar una ocupació del 
90 per cent en la trentena de 
funcions ofertes a La Saleta. 
Val a recordar que aquest es-
pai d’arts escèniques del car-
rer Ballester, reobert el mes de 
març passat, va oferir una ma-
rató de quatre muntatges inèdits 
en jornades de matí i vespre del 
mateix nombre de companyies 
teatrals de Ponent: Cametes Te-
atre, La Càpsula Produccions, 
Cia. Apropet i Vermut Teatre. 

La més veterana de les qua-
tre, Cametes Teatre, nascuda el 
2014 sota la direcció de Roser 
Guasch, va oferir vuit funcions 
d’El premi, amb text i direcció 
de la mateixa Roser Guasch. 
Un muntatge que provava de 
respondre a la pregunta de què 
series capaç de fer per una ami-
ga o per desfer una injustícia. 

Per la seua part, Apropet, una 
companyia acabada de fundar 

LA SALETA

per tres joves amb ganes de créi-
xer a través del microteatre, va 
presentar en set funcions l’obra 
No ploris, un text de Marta Mo-
reno sobre la superació de la 
pèrdua d’un ésser estimat. 

La Càpsula Produccions, una 
companyia fundada a finals de 
l’any passat per Xavier Alepús 
i Francesc Farré, va oferir vuit 
representacions de l’obra #Sex-
ting, un text original del lleidatà 

Gabriel Solans, que s’encarrega-
va també de la direcció d’aquest 
“microespectacle” amb la co-
municació i les noves tecnolo-
gies com a protagonistes. 

Finalment, la companyia Ver-
mut Teatre va representar en 
vuit funcions entre els dos dies 
la peça No tocar, un muntatge 
basat en la filosofia de la compa-
nyia: transportar el públic fins 
a una terrassa de bar.

REOBERT

L’espai La Saleta de  

Lleida, al carrer Ballester,  

va reobrir les portes  

el mes de març passat

La presentació va tenir lloc ahir a la terrassa del restaurant 1203 de la Seu Vella de Lleida.

ITMAR FABREGAT

R. BANYERES

❘ LLEIDA ❘ Una room escape a la 
terrassa de la Suda serà un dels 
atractius del tercer Festival de 
Novel·la Negra i Criminal de 
Lleida El Segre de Negre, que se 
celebrarà l’1 i 2 de juny, amb 15 
activitats. Sota el títol Els mis-
teris del castell, els participants 
es convertiran en detectius que 
hauran d’anar trobant pistes 
per descobrir qui és l’assassí. A 
l’acabar, tindrà lloc un sopar al 
restaurant 1203 de la Seu Ve-
lla. Així ho van explicar ahir els 
organitzadors durant la presen-
tació del certamen, que aquest 
any se suma a la celebració de 
l’Any Pedrolo. 

El certamen inclourà presen-
tacions de novetats d’escriptors 
com Ramona Solé, Marta Alòs, 
Salvador Balcells, Francesc 
Puigpelat o Jordi Agut, en un 
acte conduït per la periodis-
ta Anna Sàez (dissabte 2, IEI, 
11.30 h); dos taules redones, 
una dedicada a Pedrolo (di-
vendres 1, IEI, 19.15h) i una 
altra dedicada a dilucidar com 
influeix el paisatge a l’hora de 
crear un escenari criminal, amb 
autors de la talla de Jordi Juan, 
Pep Coll, Montse Espallargas, 
Susana Hernández i Andreu 
Martín, conduïda pel director 
executiu de SEGRE, Juan Cal 
(dissabte 2, 12.45 h, IEI). 

També s’han programat dos 
tallers d’escriptura (un per a jo-
ves), i una entrevista en la qual 
l’escriptor Sebastià Benassar 
“interrogarà” el canari Alexis 

La Suda, una ‘room escape’
La tercera edició d’El Segre de Negre tindrà lloc els dies 1 i 2 de juny || Una 
quinzena d’activitats per a un festival que se suma a l’Any Pedrolo

CERTÀMENS LITERATURA

Ravelo, guanyador del premi 
Hammet per La estrategia del 
pequinés. Els petits podran gau-
dir d’una sessió de contacontes 
a la plaça Sant Francesc (dis-
sabte 2, 12 h). El director dels 
serveis territorials de Cultura, 
Josep Borrell, l’edil de Cultura, 
Montse Parra, i l’editora Eulàlia 
Pagès van coincidir a dir que és 
“una iniciativa que ajuda a crear 
lectors d’aquest gènere” i que 
“dóna visibilitat als escriptors 
de Ponent”.

LES CLAUS

Participants. Montse Sanjuan, Marta Alòs, Montserrat Espallar-
gas, Jordi Juan, Andreu Martín, Pep Coll, Alexis Ravelo, Sebastià 
Benassar, Ramona Solé, Marta Alòs, Salvador Balcells, Francesc 
Puigpelat i Jordi Agut, entre altres. A més, el col·lectiu de dibui-
xants Urban Sketchers Lleida participarà en algunes activitats.

Actes previs. Presentació del documental Lletres dins la boira so-
bre els escriptors de novel·la negra de Ponent (24 de maig, 19 h, 
Cafè del Teatre); lliurament dels premis de relats breus i microre-
lats (31 de maig, 19 h).


