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Les 'Vesprades 
Teatrals', en 
set localitats 
del Segrià 
A càrrec de 4 companyies 
amateurs de la comarca 

Maria Barbal s'estrena en 
el gènere del conte infantil 

I LLEIDA I La 18 edició del cir
cuit de teatre amateur del 
Segrià Vesprades Teatrals 
viatjarà aquest novembre i 
al desembre a set localitats 
de la comarca: Almenar, Ai
tona, Torres de Segre, Soses, 
Torrebesses, Artesa de Llei
da i Corbins. En el cicle, que 
organitza el consell comarcal 
del Segrià, participaran en 
aquesta ocasió els grups Lo 
tReato d'Alguaire, Josafat 
Teatre de Torres de Segre i 
Sake Teatre i Teatre del Ta
lión de Lleida, que oferirà 
dos obres diferents. El cir
cuit es posarà en marxa el 
dissabte 19 de novembre a 
Almenar amb l'obra L'amor 
venia en taxi, de Lo tReato, i 
continuarà el dia 20 a Aitona 
amb La importància de ser 
Frank, de Teatre del Talión; 
el 26 a Torres de Segre de 
nou amb L'amor venia en ta
xz (Lo tReato); el27 a Soses, 
amb L'herència (Sake Tea
tre); el4 de desembre, amb 
sessió a Artesa de Lleida 
(Isop, de Teatre del Talión) 
i a Torrebesses (L'herència, 
de Sake Teatre); i finalment, 
el10 de desembre a Corbins 
amb Un tramvia anome
nat desig, de Josafat Teatre. 
Aquest circuit teatral comar-
cal és una "oportunitat" per 
a les companyies amateurs 
i un "incentiu" per als mu
nicipis, segons el consell del 
Segrià. 

L'àlbum il·lustrat 'La terra dels núvols', per a nens de 3 a S anys 

AG~NCIES 
I BARCELONA I Tot just dos mesos 
després de la publicació de la 
seua última novel·la, Al llac, en 
la qual Maria Barbal va tornar 
al seu Pallars natal amb una 
història ambientada al pantà 
de Sant Antoni de Talarn als 
anys seixanta i setanta del segle 
passat, l'escriptora de Tremp 
sorprèn ara els seus seguidors 
amb una obra dirigida als més 
petits de la casa. Ahir va arribar 
a les llibreries l'àlbum il·lustrat 
La terra dels núvols (Estrella 
Polar), el primer conte infantil 
de l'autora de Pedra de tarte-

HISTÒRIA ECOLÒGICA 

Maria Barbal recorda 
en aquest conte "la 
importància de la natura 
i la bellesa de la terra" 

ra, especialment indicat per a 
nens de 3 a 5 anys, segons va 
especificar el segell editorial. 
Un "relat tendre i poètic" so
bre el pas del temps, l'amistat i 
l'amor per la lectura, que Bar
bai considera, no obstant, molt 
apte també per a un públic de 
qualsevol edat. · 

El protagonista del conte 
(una edició de tapa dura i una 
mica més de trenta pàgines), 
es diu Nel, un petit núvol que 

LITERATURA PUBLICACIONS 

L'autor, Ramon Pardina, amb Ferran Aixalà al Cafè del Teatre. 

Presenten a Lleida el llibre de 
relats del Premi .?lletres 2021 
I LLEIDA I L'escriptor i guionista te
levisiu de programes comPolò
nza i El foraster Ramon Pardina 
(Barcelona, 1977) va presentar 
ahir al Cafè del Teatre de Lleida 
el llibre El gran circ domèstic 
(Pagès Editors), el volum de set 
relats amb què va guanyar l'any 

passat el Premi 711etres, que es 
convoca a la Segarra des del 
2006 en homenatge a Manuel 
de Pedrolo. L'acte, conduït pel 
cantant i músic Ferran Aixalà, 
va comptar també amb la res
ponsable del segell editorial, 
Eulàlia Pagès. 
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Portada de l'àlbum il·lustrat 'La terra dels núvols', de Maria Barbal. 

naix a mitjans d'abril. De segui
da descobrirà que les plantes, 
els arbres, els rius i els humans 
necessiten l'aigua que el Nel 
i els altres núvols porten em
magatzemada a la panxa. Molt 
aviat, el Nel acudeix a l'escola 
per aprendre a ploure. Allà es 
farà amic del Xaf, i també viurà 
aventures en la immensitat del 
cel, on coneixerà la Bela, una 
nuvoleta molt especial amb la 
qual compartirà aventures per 

CINE PROJECTE 

tot el món. La terra dels núvols, 
aquesta incursió en el gènere 
infantil de la Premi d'Honor 
de les Lletres Catalanes 2021, 
compta amb iHustracions de la 
dibuixant i dissenyadora barce
lonina Aurea López. 

L'editorial va assenyalar ahir 
en un comunicat que aquest àl
bum iHustrat "fomenta el vin
cle entre pares i fills i recorda 
la importància de la naturalesa 
i la bellesa de la terra". 

Maria Barbal. 

Fa tres dècades ja 
va escriure dos 
novel·les infantils 
i relats juvenils 
• Des de la seua exitosa 
estrena literària el1985 
amb Pedra de tartera, Ma
ria Barba} ha llaurat una 
fructífera trajectòria lite
rària amb una dotzena de 
novel-les i llibres de relats i 
fins i tot teatre (L'helicòp
ter, 2000). També es va 
endinsar en la narrativa 
infantil, però amb dos no
velles llargues (Des de la 
gàbia, 1992; i Espaguetti 
Miu, 1995). També va pu
blicar el llibre de narraci
ons Pampallugues (1991) 
per al públic juvenil. 

El director lleidatà Ramon Térmens roda el thriller ,Societat negra' 
I BARCELONA ! El cineasta lleidatà 
Ramon Térmens està rodant 
des del24 d'octubre a Barcelo
na el seu nou projecte, el thri
ller Societat negra, un llarg-

metratge basat en la novel·la 
homònima d'Andreu Martín, 
que posa el focus per primera 
vegada en la comunitat xinesa 
a Catalunya (a la foto, una es-

cena al Parc de la Ciutadella 
amb l'actriu i model xinesa 
Chacha Huang). Abel Folk, 
Montse Germani María Gali
ana són altres actors del film. 
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