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Zum Zum Teatre presentarà a partir de dimecres l’obra ‘La gallina dels ous d’or’ al TNC.

CARMEN GARCÍA/TONY REDONDO

J.B.

❘ LLEIDA ❘ La companyia lleidata-
na Zum Zum Teatre debutarà 
dimecres que ve al Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC) amb 
un dels seus últims muntatges 
per al públic familiar, La gallina 
dels ous d’or. Fins al 3 de març 
a la sala Tallers –amb un afo-
rament de fins a quatre-centes 
localitats–, oferirà de dimecres 
a divendres nou funcions per a 
grups escolars, mentre que sis 
sessions més durant els caps de 
setmana estaran obertes al pú-
blic familiar. El director de la 
companyia, el dramaturg Ra-
mon Molins, va explicar a SE-
GRE que “estem molt contents, 
és un orgull poder presentar-nos 
al TNC”. Això sí, Molins també 
va destacar que “poder actu-
ar al TNC és com una sensació 
de normalitat perquè totes les 
companyies que fan coses inte-
ressants des de fa anys haurien 
de passar per aquest escenari 
públic de Catalunya”. 

Molins també va recordar que 
“per a una companyia privada 
cada vegada resulta més difí-
cil poder treballar a Barcelona 
perquè els teatres ja no paguen 
amb un caixet fix sinó que has 
d’anar a comissió, i això repre-
senta que els que venim de fora 
tenim més despeses, que cos-
ta més cobrir-les”. La gallina 
dels ous d’or és un muntatge 
basat en el conte clàssic sobre 

Zum Zum Teatre debuta al 
Teatre Nacional de Catalunya
Oferirà quinze funcions per a escolars i el públic de ‘La gallina dels ous d’or’

ARTS ESCÈNIQUES COMPANYIES

els diners i l’avarícia, que ja va 
ser reconegut amb el premi a 
la millor direcció en l’edició de 
l’any 2017 de la Fira Europea 
de Teatre per a Nens FETEN de 
Gijón. També va ser guardonat 
aquell any a la Fira de Titelles 
de Lleida. “L’espectacle parla 
d’aspectes actuals per a nens i 
adults, és una reflexió en veu 
alta perquè després, a l’arribar 
a casa, et qüestionis les coses”, 
va afegir Molins.

n El curs que ve, durant la 
tardor, Zum Zum Teatre 
complirà vint-i-cinc anys de 
trajectòria escènica. El seu 
màxim responsable, Ramon 
Molins, sempre ha impulsat 
durant aquests anys la valo-
ració professional del teatre 
familiar i ha estat un dels 
fundadors de l’associació 

de companyies catalanes de 
Teatre per Tots els Públics 
(TTP). Zum Zum prepara el 
25 aniversari promocionant 
també a l’estranger –el mes 
passat a la prestigiosa Fira 
Internacional de Friburg– el 
seu últim espectacle, Hippos, 
amb el qual ha fet el salt de 
l’escena al carrer.

Preparant el 25 aniversari

El Lliure cancel·la 
una obra per 
raons ètiques

TEATRE

❘ BARCELONA ❘ El nou director 
del Teatre Lliure de Barce-
lona, Juan Carlos Martel 
Bayod, va anunciar ahir en-
tre les primeres mesures la 
cancel·lació de l’espectacle 
Mount Olympus, programat 
per al 15 de juny, del drama-
turg belga Jan Fabre, acusat 
d’assetjament sexual i com-
portaments sexistes per una 
vintena de treballadors de 
la companyia. Curiosament, 
Fabre viu un cas similar, 
salvant les distàncies, al de 
l’anterior director del Lliure, 
Lluís Pasqual, acusat de mal-
tractament per una actriu.

Macrofotografies 
de naturalesa a 
les Avellanes

EXPOSICIÓ

❘ OS DE BALAGUER ❘ El monestir 
de les Avellanes, a Os de Ba-
laguer, inaugurarà avui a les 
17.30 hores a la sala capitular 
l’exposició Macronatura, del 
fotògraf de Balaguer Vicente 
Fuentes. La mostra, que es 
podrà visitar fins al pròxim 
10 de març, exhibeix una se-
lecció d’imatges que capten 
el més mínim detall de fau-
na i flora, difícil d’observar 
amb l’ull humà. Macronatu-
ra obrirà la nova tempora-
da d’exposicions de l’Espai 
Cultura, Art i Música de les 
Avellanes.

IEIEFE

Josep Murgades presenta a l’IEI el llibre ‘Escrits sobre Fabra’
❘ LLEIDA ❘ L’Institut d’Estudis 
Ilerdencs va acollir dijous 
la presentació d’Escrits so-
bre Fabra, del catedràtic 
de Filologia de la Univer-

sitat de Barcelona Josep 
Murgades, juntament amb 
l’escriptor Josep Vallverdú, 
l’editor Lluís Pagès i l’asses-
sor cultural de la institució, 

Antoni Balasch. El llibre 
tracta diversos aspectes de 
la tasca codificadora de la 
llengua catalana que va dur 
a terme Pompeu Fabra.

Bustamante, amb nou disc n David Bustamante va presentar ahir a 
Madrid el seu nou disc, Héroes en tiempos de guerra, en què, a la fa-
ceta de baladista clàssic per la qual havia apostat en els seus anteriors 
treballs, suma ara els sons llatins més actuals.


