
Mireia Casado torna 
a Lleida després de 
10 anys. “Estic entre 
nerviosa i emocionada”
La dramaturga estrena demà al Teatre 
de l’Escorxador el projecte ‘Cireres’
El Teatre de l’Escorxador 
serà l’escenari demà i 
dissabte (21.00 hores) de 
l’estrena a la capital del 
Segrià de ‘Cireres’, de La 
Melancòmica Teatre.

Lleida
A SÁNCHEZ

Tornar a casa sempre és especial. 

Genera seniments i emocions 
contradictòries que viatgen en-

tre el neguit de veure quina serà 
la reacció dels teus després de 
temps sense mirar-te i l’emoció 
que suposa retornar per mostrar 
la teva evolució. Aquest és el cas 
de Mireia Casado, actriu i drama-

turga lleidatana formada a l’Aula 
de Teatre que, després de 10 anys 
a Barcelona, torna a Ponent per 
presentar davant els seus l’es-

pectacle Cireres, projecte amb el 
qual ha aconseguit fer-se un nom 
en el món del teatre. “Esic entre 
nerviosa i molt emocionada. Feia 
molt que no venia a Lleida i ara és 
el moment per mostrar tot el que 
he fet, el que he après i la meva 
evolució com arista i creadora”, 
explica Casado.

Cireres, obra que respon al tre-

ball de inal de carrera de la dra-

maturga lleidatana, és un espec-

tacle de cabaret a l’esil alemany 

que experimenta amb la música, 
el text, la dansa, la màgia i, sobre-

tot, l’humor. “És com una mun-

tanya russa d’emocions; la gent 
s’enfada, després riu, plora i tor-
na a riure”, apunta Casado, que 
afegeix que “és una obra que con-

vida el públic a relexionar sobre 
que és la felicitat”. A més Cireres 

és una obra amb un fort compo-

nent social i inclusiu, amb temà-

iques LGTBI i de salut mental, 
problemes que, per a Casado són 
fonamentals que la gent prengui 
consciència. “Em fa ràbia que no 
se’n parli perquè són temes molt 
presents en la nostra societat. En 

un moment de l’obra necessito 
cridar-ho als quatre vents”.

El 17 de març, Mireia Casado 
portarà a la Saleta el seu nou pro-

jecte, Elles, una peça saírica que 
repassa els clixés de gènere i treu 
a escena, sense pèls a la llengua, 
els temes femenins dels qui ningú 
parla com el tema del pes, les die-

tes, la menstruació o la depilació. 
L’obra està protagonitzada per 
tres joves que parteixen dels seus 
propis cossos i realitats per mos-

trar en clau humorísica grans 
temàiques sexistes i de gènere. 
“La gent es pixarà de riure”, con-

clou la dramaturga.

FOTO: M. T. / ‘Cireres’ és el treball de inal de carrera de Casado

El mag Xema Solé Solà i el pallas-

so Magí Valls estan treballant en 
un nou projecte arísic, del qual 
encara no han aprofundit els 
detalls. Això sí, tots dos aristes 

asseguren que les caracterísi-

ques principals de la nova pro-

posta que plantejen han de ser 
l’humor i que combini diferents 
disciplines arísiques. 

Nou projecte artístic de 
Magí Valls i el mag Xema

FOTO: X. S. / Els dos aristes prometen un ‘show’ “ple d’humor”

El CaixaForum Lleida acull 
aquest pròxim dissabte, a par-
ir de les 18.00 hores, la sego-

na funció de Papageno & Cia, el 
concert familiar que ofereix un 
diverit recorregut per les obres 

més famoses de Wolfgang Ama-

deus Mozart de la mà del Papa-

geno, un dels personatges més 
emblemàics i diverits del món 
de l’òpera mitjançant un to cò-

mic i distès. 

Mozart per tota la família 
a Lleida amb ‘Papageno’

FOTO: CaixaForum / És un concert per a nens a parir de 5 anys

L’integrant del popular grup bri-
tànic de còmics Monty Python 
Terry Jones va morir dimarts al 
seu domicili de Londres als 77 
anys “després d’una llarga bata-

lla contra la demència, en la que 
sempre va estar de bon humor”, 
va informar la seva família. L’ac-

tor i còmic va dirigir alguns dels 
treballs més recordats de l’em-

blemàica formació, entre ells 

l’aclamada La Vida de Brian i 

va comparèixer en les sèries 
de televisió dels Monty Python 
del Flying Circus, interpretant a 
diversos personatges. “Estem 
profundament entrisits d’haver 
d’anunciar la mort del nostre es-

imat marit i pare”, va conirmar 
ahir la seva família en un comu-

nicat. El 2016 es va anunciar que  
Jones paia la malalia.

Mor el Monty Python Terry 
Jones després d’una llarga 
batalla contra la demència
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