
DIVENDRES 29
SSSSiiiittttggggeeeessss.... A les 18 h, saló del
Teatre del Casino Prado
(Festa de la Dansa, amb
l’actuació de les colles del
grup Blanca Espurna).
VVVViiiillllaaaassssssssaaaarrrr    ddddeeee    DDDDaaaalllltttt.... A les 12 h,
pl. Vila, cobla Montgrins.

DISSABTE 30
AAAAggggrrrraaaammmmuuuunnnntttt....    A les 21.30 h,
casal Agramuntí, cobla
Riella d’Agramunt (concert). 
BBBBaaaarrrrcccceeeelllloooonnnnaaaa.... A les 18 h, Pla de
la Catedral, cobla La
Principal del Llobregat.
CCCCaaaarrrrddddeeeeddddeeeeuuuu.... A les 18 h, pl. de
Joan Alsina (barri de
l’Estalvi), cobla Lluïsos de
Taradell. 
FFFFiiiigggguuuueeeerrrreeeessss.... Matí, cobla
Montgrins (Fires de la Santa
Creu).
GGGGaaaavvvvàààà.... A les 19 h, pl. Balmes,
cobla Ciutat de Cornellà.
HHHHoooorrrrttttaaaa    ddddeeee    SSSSaaaannnntttt    JJJJooooaaaannnn.... A les 
13 h, pl. Església, cobla
Mirantfont.
LLLL’’’’HHHHoooossssppppiiiittttaaaalllleeeetttt    ddddeeee    LLLLlllloooobbbbrrrreeeeggggaaaatttt....    
A les 17.30 h, pl. Mare de
Déu de Montserrat -
avinguda del Carrilet, cobla
La Nova Vallès.
LLLLaaaa    GGGGaaaarrrrrrrriiiiggggaaaa.... A les 18 h, pl. de
Església, cobla Jovenívola
de Sabadell. 
MMMMaaaannnnrrrreeeessssaaaa....    A les 19 h, pl.
Cots, cobla Genisenca.
SSSSaaaabbbbaaaaddddeeeellllllll.... A les 12 h, via
Massagué, cobla Sabadell. 
SSSSaaaannnntttt    PPPPeeeerrrreeee    ddddeeee    RRRRiiiibbbbeeeessss    ----
RRRRooooqqqquuuueeeetttteeeessss....    A les 18.30 h, pl.
Llobregat, cobla Reus Jove.
SSSSaaaannnnttttaaaa    PPPPeeeerrrrppppèèèèttttuuuuaaaa    ddddeeee    MMMMooooggggooooddddaaaa....
A les 19 h, pl. Església, cobla
Sant Jordi, i a les 22 h, ball
amb el grup folk Enre9
(revetlla d’aplec).
TTTTeeeerrrrrrrraaaassssssssaaaa.... A les 19 h, pl.
Vella, cobla Premià.
VVVViiiicccc.... A les 18 h, pl. Major,
cobla Ciutat de Girona.

DIUMENGE  1
BBBBaaaarrrrcccceeeelllloooonnnnaaaa.... A les 12 h, av.
Mistral, cobla Ciutat de
Terrassa. A les 18 h, cruïlla
c/ Bilbao, Marroc i av.
Diagonal, cobla Ciutat de
Terrassa. A les 18.30 h, pl.
Sant Jaume, cobla Baix
Llobregat. 
BBBBeeeerrrrggggaaaa....    A les 19 h, pl. Sant
Pere, cobla La Principal de
Berga.
CCCCaaaabbbbrrrreeeerrrraaaa    ddddeeee    MMMMaaaarrrr....    A les 
18.30 h, pl. Nova, cobla
Premià.
CCCCaaaabbbbrrrriiiillllssss....    A les 12 h, cobla.
Sabadell. 
CCCCaaaallllddddeeeessss    ddddeeee    MMMMoooonnnnttttbbbbuuuuiiii.... A les 
12 h, Sant Sebastià de
Montmajor, cobla

Thermalenca.
CCCCaaaannnneeeetttt    ddddeeee    MMMMaaaarrrr.... A les 12 h,
esplanada de la Creu, cobla
Ciutat de Mataró (aplec). 
CCCCeeeerrrrddddaaaannnnyyyyoooollllaaaa    ddddeeeellll    VVVVaaaallllllllèèèèssss....    
A les 18 h, pl. de la
Biblioteca, cobla Sabadell. 
CCCCuuuubbbbeeeelllllllleeeessss.... A les 12 h, pl. Vila,
cobla Ressò. 
FFFFoooorrrrnnnneeeellllllllssss    ddddeeee    llllaaaa    SSSSeeeellllvvvvaaaa.... Matí,
cobla La Principal de
Banyoles.
LLLLlllloooorrrreeeetttt    ddddeeee    MMMMaaaarrrr....    Matí i tarda,
paratges de Santa Cristina,
cobles Ciutat de Girona, La
Flama de Farners i La
Principal del Llobregat
(aplec). 
MMMMaaaarrrrttttoooorrrreeeellllllll.... A les 12 h, al
Progrés, cobla Ciutat de
Cornellà (concurs de
sardanes revesses). A les 
18 h, pl. Ajuntament, cobla
Ciutat de Cornellà. 
MMMMaaaassssppppuuuujjjjoooollllssss.... A les 12 i 18 h,
pati de les Escoles, cobla
Ciutat de Reus (aplec). 
PPPPiiiieeeerrrraaaa.... A les 11 h, Mas
Bonans, cobles Vila d’Olesa
i Montgrins (aplec). 
OOOOlllliiiiaaaannnnaaaa.... A les 12 i 16 h, pl. de
la Reguereta, cobles
Jovenívola d’Agramunt i
Bellpuig Cobla (aplec). 
SSSSaaaalllltttt.... A les 18 h, cobla La
Principal de Banyoles
(trobada sardanista infantil). 
SSSSaaaannnntttt    CCCCeeeelllloooonnnniiii.... A les 18 h, pl.
de la Vila, cobla Ciutat de
Mataró (trobada sardanista
infantil). 
SSSSaaaannnntttt    HHHHiiiippppòòòòlllliiiitttt    ddddeeee    VVVVoooollllttttrrrreeeeggggàààà    ----
LLLLeeeessss    MMMMaaaassssiiiieeeessss.... A les 17 h, pl.
dels Països Catalans, cobla
La Principal de Porqueres. 
SSSSaaaannnnttttaaaa    PPPPeeeerrrrppppèèèèttttuuuuaaaa    ddddeeee    MMMMooooggggooooddddaaaa....
A les 11 h, pl. Esglèsia, i a les
16.30 h, bosc de la Torre,
cobles Jovenívola de
Sabadell, Montgrins i Sant
Jordi (aplec). 
VVVVeeeerrrrddddúúúú.... A les 12 h, font de
Santa Magdalena, cobla
Tàrrega Jove (aplec
d’ermita).

DILLUNS 2
CCCCeeeerrrrddddaaaannnnyyyyoooollllaaaa    ddddeeeellll    VVVVaaaallllllllèèèèssss....
A les 18 h, pl. de la
Biblioteca, cobla Sant Jordi. 

DIMARTS 3
CCCCaaaabbbbrrrriiiillllssss.... A les 12.30 h, pl.
Església, cobla La Principal
de la Bisbal. A les 19 h,
cobla La Principal de la
Bisbal (concert). 

DIJOUS 5
SSSSaaaannnntttt    AAAAnnnnddddrrrreeeeuuuu    ddddeeeellll    RRRRoooosssssssseeeellllllllóóóó....
A les 15.30 h, pl. del Poble,
cobles Mil·lenària i La
Flama de Farners (aplec). 
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La 16a Fira de Teatre de Titelles de
Lleida ja està en marxa. Destaquem
especialment l’actuació del grup
hindú Marionetes del Rajasthan
(avui i demà), les marionetes
tradicionals xineses de Guandong
(avui nit), l’òpera barroca del grup
txec The Forman Brothers Theatre
(dissabte vespre), el teatre
d’ombres dels italians Gioco Vita
(diumenge matí), la titellaire
argentina Gisela López i el seu
grup El Retal amb La niña y la luna

(Sala de La Caixa, dissabte), i a les
places a l’aire lliure, dissabte i
diumenge, els titelles-verdures
dels francesos Les Zanimos i el
carretó castellet de la Companyia
ambulant txeca Vita Marcik
(Blancanieves y los 7 enanitos), els
titelles danesos d’Alex
Marionettes i l’exposició-xou del
grup peruà Churchill i Cia. Entre els
grups catalans destaca l’estrena de
la versió de Peter Pan pel Centre
de Titelles de Lleida (dissabte nit) i

els Teatre Nu amb La Ventafocs,
potser sí, potser no (dissabte matí).
També cal destacar el grup
valencià de pallassos P.T.V. amb el
seu espectacular Cambio de plan
(diumenge matí). Paral·lelament hi
ha una exposició sobre el Teatre
d’Ombres a la Xina (La Caixa), la 5a
Fira del Llibre de les Arts
Escèniques (Biblioteca) i la 2a Fira
d’Artesans de Titelles (plaça Sant
Joan). Informació detallada a
wwwwwwwwwwww....ttttiiiitttteeeelllllllleeeesssslllllllleeeeiiiiddddaaaa....ccccoooommmm////ffffiiiirrrraaaa

Titelles de tres continents a Lleida

Els porquets i els titelles tradicionals catalans

Al Teatre Tantarantana torna la
Companyia Sebastià Vergés amb
una divertida versió del popular
conte d’Els tres porquets. En
Sebastià Vergés i la seva
companya Montse Albalate són la
tercera generació de la família de
mestres titellaires Vergés, que va
començar la seva activitat abans
de mitjans del segle passat, cap als
anys 30. Des dels principi han
cultivat l’art del titella tradicional
català, que continua en Sebastià,
nét del gran Sebastià Vergés i

Prats, l’avi, i fill del no menys
notable Sebastià Vergés i Cadena.
Ara utilitzen materials més lleugers
que aquells pesats titelles de
fusta, que demanaven un gran
esforç per treballar-hi, però
mantenen la mateixa estètica i el
virtuosisme en la manipulació.
Destaquen també les seves
representacions dins d’un teatret
d’aires modernistes, els cuidats
guions, rics de vocabulari i molt
pensats i adequats per als més
petits. Funcions tots els caps de

setmana fins a finals de maig,
dissabtes, a les 18 h, i diumenges,
sessió matinal a les 12 h.
wwwwwwwwwwww....ttttaaaannnnttttaaaarrrraaaannnnttttaaaannnnaaaa....ccccoooommmm

En Pol, un nen que viu en una gran ciutat, es
passa tot el temps lliure enganxat a l’ordinador
i no té amics. Djavan és un nen que viu a la
selva i és amic de les serps, els ocells i els
micos. Un dia que en Pol es queda adormit
davant del teclat per una misteriosa
circumstància tots dos es coneixen en un
indret desconegut i viuen un seguit d’aventures
fantàstiques en què hauran de fer servir la
imaginació i l’enginy i ajudar-se l’un a l’altre.
L’escriptor, guionista i lletrista Octavi Egea és
l’autor del text, que parteix d’una idea original
de l’actriu Àngels Gonyalons, que dirigeix el
muntatge amb Màrius Hernández. En escena
quatre actors i dues actrius de la Companyia
Memory, nascuda de l’escola de teatre musical
creada per Àngels Gonyalons i Ricard Reguant,
donen vida a Pol, Djavan i el misteriós
encaputxat, el follet de llum, la pilota-flauta i
la Caputxeta, que també apareix a la història.
L’estrena de Djavan i el guardià de l’alegria serà
dissabte i es podrà veure fins al dia 15 de maig
al Jove Teatre Regina. Funcions dissabte i
diumenge, a les 17.30 h. wwwwwwwwwwww....jjjjttttrrrreeeeggggiiiinnnnaaaa....ccccoooommmm

Al Principat d’Andorra se
celebra aquest cap de setmana
la tercera edició del Festival
Internacional de Pallasses-
Fòrum de la Comicitat.
Espectacles per a adults i per a
tots els públics es combinen als
teatres, alguns amb noms de
pallasses famoses, i a les places.
Dissabte el grup Xirriquiteula
representarà el seu premiat
Papirus al Centre de Congresos Annie Fratellini (11.30 h),
on actuarà la valenciana Mama 10 a les 19 h. A la plaça
del Poble, es podrà veure les Pumcliks, duet italo-suís, a
les 13 h, els Desastrosus Cirkus a les 16.30 h i els francesos
del Théâtre de la Toupine a les 20 h. A la nit i per als més
grandets, dues grans clowns: l’anglesa Nola Rae (Teatre
Comunal, 21.30 h) i la danesa Marta Carbayo (Sala Mary
Santpere, 23 h). Diumenge, de 10.30 a 13.30 h, la titellaire-
pallasso Teia Moner-Teiu dirigirà un taller obert de
titelles i pallassos a La Llacuna, i al punt del migdia a la
Sala Fratellini actuarà la suïssa Monique Schnyder. A les
13 h, a la plaça del Poble, es tancarà el festival amb una
gran recollida de riures. Mes informació i programació a
wwwwwwwwwwww....ffffeeeessssttttiiiivvvvaaaallllppppaaaallllllllaaaassssssssaaaassss....ccccoooommmm i a wwwwwwwwwwww....aaaannnnddddoooorrrrrrrraaaa....aaaadddd

Més enllà de l’ordinador Andorra s’omple de pallasses


