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Tremp obre el ‘Fem Dansa’ 
amb un homenatge a la dona
La companyia valenciana Maduixa Teatre presenta l’obra sobre 
xanques ‘Mulïer’ || Distingida als premis Max i FiraTàrrega

ARTS ESCÈNIQUES CICLE

Un centenar de persones van gaudir de l’espectacle diumenge al pavelló del Casal de Tremp.

AJUNTAMENT DE TREMP

J.B.

❘ TREMP ❘ La companyia valen-
ciana Maduixa Teatre va pro-
tagonitzar diumenge a Tremp 
l’espectacle Mulïer, un singular 
homenatge a la dona amb dan-
sa sobre xanques en la primera 
sessió del cicle Fem Dansa, un 
projecte impulsat per la conse-
lleria de Cultura i l’Associació 
de Professionals de la Dansa de 
Catalunya per atansar aquest 
art a tots els públics i a tot el 
territori català. La capital del 
Pallars Jussà és l’única locali-
tat lleidatana que participa en 
aquest projecte cultural des del 
seu inici, l’any 2016, amb una 
programació d’espectacles en 
la qual la dansa és la disciplina 
central. Les cinc ballarines de 
Maduixa Teatre van estrenar 
així la tercera edició del Fem 
Dansa amb un muntatge pre-

vist inicialment a l’exterior, a 
la plaça Capdevila, però que 
va haver de traslladar-se per la 
pluja al Casal. 

Val a recordar que Mulïer es 
va presentar en l’edició del 2016 
de FiraTàrrega, on va rebre el 
premi a la millor estrena del car-
rer, i posteriorment, el juny de 
l’any passat, va ser distingida 
amb dos premis Max de les arts 
escèniques d’Espanya, el de mi-
llor espectacle de carrer de l’any 
i millor composició musical per 
a espectacle escènic. Un cente-
nar de persones va gaudir de la 
posada en escena de Mulïer, un 
homenatge simbòlic a totes les 
dones que durant segles d’opres-
sió han lluitat i continuen llui-
tant per mantenir viu el seu jo 
salvatge, i que reclamen el seu 
dret a ballar i córrer lliurement 
pels carrers i places.

ITMAR FABREGAT

Clausura del ‘Segrià Corals’ ■ L’església de Torrefarrera va acollir 
diumenge la clausura del Segrià Corals amb les corals d’aquesta 
localitat i de Soses i Massalcoreig. L’alcalde i vicepresident de la 
Diputació, Jordi Latorre, va donar la benvinguda als cantaires.

Bon Jovi torna 6 anys 
després a Espanya,  
a Madrid al juliol

MÚSICA

❘ MADRID ❘ Sis anys després del 
seu últim espectacle a Espa-
nya, la banda de rock Bon 
Jovi tornarà a Madrid el 7 
de juliol vinent amb un con-
cert al Wanda Metropolitano 
dins del seu actual tour de 
l’àlbum This house is not for 
sale. La gira mundial ja ha 
portat la banda de Jon Bon 
Jovi pels EUA, el Canadà i 
Sud-amèrica i arribarà al Ja-
pó i Austràlia a finals d’any, 
abans de saltar a Europa el 
2019.

AGENDA

Dansa amb Blink Flash
z 9 de novembre: El segon es-
pectacle del Fem Dansa arribarà 
de la mà de la companyia Blink 
Flash, a l’Espai Cultural La Lira a 
les 18.00 h. Entrada: 5 €

Curset de swing
z 24 de novembre: L’associació 
cultural Swing Lleida impartirà 
una classe d’aquest ball oberta 
a tots els públics, a La Lira de 
18.00 a 20.00 h.

Concert i ball
z 24 de novembre: Després del 
curset de swing, el grup Sugar 
Push Street Band portarà la mú-
sica i el ball a La Lira, de 21.30 a 
23.00 hores.


