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EFEMÈRIDES ANY FABRA
BIBLIOTECA/AJUNTAMENT DE TREMP

Tremp dedica una exposició i una conferència a Pompeu Fabra
❘ TREMP ❘ La Biblioteca Pública 
Maria Barbal de Tremp va 
acollir dijous sengles activitats 
emmarcades en l’Any Fabra. 
D’una banda, va tenir lloc la 

conferència Pompeu Fabra vist 
pels seus alumnes, a càrrec de 
Maria Rosa Lloret, professora 
de la Universitat de Barcelo-
na i, d’altra banda, la inaugu-

ració de l’exposició Pompeu 
Fabra, una llengua completa. 
El lingüista va estar vinculat a 
Tremp per la seua amistat amb 
l’alcalde Josep Sastre.

Nova edició del Mercat       
de la Música de Lleida
Gairebé una vintena d’expositors i milers de CD i vinils

FIRES MÚSICA

El Mercat de la Música estarà obert avui tot el dia als voltants de l’IEI.

MAGDALENA ALTISENT

❘ LLEIDA ❘ Els transeünts que pas-
sejaven ahir per l’Eix es van 
trobar amb la 22a edició del 
Mercat de la Música de Lleida, 
que, després dels treballs fre-
nètics del matí per tenir-ho tot 
a punt a les 18.00 h, va obrir a 
la tarda i podrà visitar-se du-
rant tot el dia d’avui dissabte. 
La trobada compta aquest any 
amb un total de disset expo-
sitors procedents de diversos 
punts de l’estat espanyol distri-
buïts en uns 80 metres de pa-
rades situades entre la zona de 

la Catedral i l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs (IEI) i amb aproxima-
dament 100.000 vinils i CD a 
la venda. 

Aquesta tarda, a partir de 
les 18.00 h, està previst que 
el músic lleidatà Mister Jones 
firmi exemplars del seu nou 
disc, De naufragios y deseos, 
i es presentaran les reedicions 
en format LP dels dos primers 
àlbums d’Aviador Dro (que ac-
tuaran a les 22.30 h al Cafè 
del Teatre) i els dos de Los Ini-
ciados. Antoni Gorgues, orga-

nitzador de l’esdeveniment en 
col·laboració amb la Paeria, va 
explicar a SEGRE que confiava 
que el certamen tingués bona 
acollida per part del públic, ja 
que a les seues parades es po-
den trobar exemplars “de tots 
els estils i formats i per a tots 
els gustos, des de peces de col-
leccionistes fins a discos més 
comuns”. Després de més de 
dos dècades i els alts i baixos 
provocats per la crisi, el certa-
men està plenament consolidat 
entre el públic.Exposició d’Antonieta Palau a Almacelles

❘ ALMACELLES ❘ El Museu d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas 
Dordal d’Almacelles va acollir dijous passat la inauguració 
d’una exposició antològica de l’obra de la ceramista local 
Antonieta Palau. La mostra podrà visitar-se fins al proper 
25 de novembre.

Quatre milions d’espectadors per a ‘El rei Lleó’

❘ MADRID ❘ El musical El rei Lleó, que acaba de començar la 
vuitena temporada ininterrompuda a Madrid, ha arribat 
aquesta setmana als quatre milions d’espectadors a Espanya.

MAU ALMACELLES

❘ TÀRREGA ❘ L’espectacle Hippos, 
de la companyia lleidatana 
Zum Zum Teatre i el core-
ògraf català Quim Bigas, va 
resultar ahir guanyadora 
del Premi Moritz FiraTàrre-
ga 2018 a la millor estrena 
d’arts de carrer. El premi és 
resultat de la votació realit-
zada entre tots els professi-
onals acreditats en aquesta 
edició passada de la fira ce-
lebrada la primera setmana 
de setembre, segons van in-
formar ahir els seus organit-
zadors. L’obra, destinada a 
tots els públics, és una faula, 
una metàfora, una reflexió 
sobre la humanitat i l’anima-
litat que es desenvolupa en 

un món en el qual conviuen 
quotidianament els animals 
i les persones. 

Zum Zum Teatre, dirigit 
per Ramon Molins, és una 
companyia artística que es 
dedica a la creació, producció 
i difusió d’espectacles per a 
adults a partir de 4 anys. Des 
de la seua creació l’any 1994 
ha produït una vintena d’es-
pectacles i han actuat per tot 
Catalunya, Espanya, França, 
Itàlia i també Suïssa. Per la 
seua part, Quim Bigas és un 
coreògraf català vinculat a 
diversos grups i centres re-
lacionats amb la coreogra-
fia i les noves pràctiques 
performatives.

L’obra ‘Hippos’ de Zum 
Zum Teatre, premi  
Moritz de FiraTàrrega

ESPECTACLES GUARDONS


