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Dilluns, 7 de maig del 2007

Guia
Titelles majors d’edat
La Fira tanca un cicle després de superar els primers 18 anys i l’organització

aposta per mantindre’n els formats i les dates i evitar espectacles de grans masses

ESPECTACLES EL PÚBLIC CELEBRA UNA DE LES EDICIONS MÉS FREQÜENTADES

� LLEIDA � La Fira deTeatre deTite-
lles de Lleida va tancar ahir un
cicle i va arribar a la majoria
d’edat després de clausurar la
divuitena mostra, en què s’han
ofert 70 representacions de 31
espectacles en 24 espais repar-
tits per la ciutat de Lleida. En
total, uns 30.000 espectadors.
Ahir la pluja no va entelar cap
escenari a l’aire lliure, a diferèn-
cia de dissabte, i l’èxit es va po-
der assaborir. La directora del
Centre de Titelles, Julieta Agus-
tí, va destacar l’“equilibri que hi
ha hagut entre la proposta de les
companyies, amb més de 100
programadors, i el públic, que
ha omplert tots els espais”.

El novè certamen de premis
de l’espectador va reconèixer
els treballs de les companyies
Gar Producciones del País Basc,
premi a la millor proposta plàs-
tica per la seua obra Eh, espe-
reu-me!; el Teatro Corsario de
Castella i Lleó, premi a la millor
proposta interpretativa per Au-
llidos; la companyia Farrés
Brothers i Cia, de les comarques
de Barcelona, premi a la millor
proposta dramàtica per El rei de
la casa; Ne Me Titere Pas, tam-
bé de Barcelona, premi a la pro-
posta més innovadora per Lo
sainet del senyor rector, i LosTi-
tiriteros de Binéfar, premi al mi-
llor espectacle amb L’home ci-
gonya. El primer premiAra Llei-
da Ara Titelles va ser per a la
companyia madrilenya La Cani-
ca per l’obra El elefantito.

La directora del Centre de Ti-
telles, d’altra banda, va apostar
per mantindre el format de la fi-
ra pel que fa a l’esquema dels
espais i el temps de celebració.
Va afegir que avui començaran
a valorar resultats i preparar la
pròxima edició. El tinent d’al-
calde de Cultura, Xavier Sàez,
va destacar el treball de “les 40
persones que no es veuen però
que són darrere de la fira i a qui
s’ha de dedicar aquests 18
anys”. També va apostar per
mantindre el format dels espec-
tacles i evitar una mostra a gran
escala.

Nombrós públic va omplir ahir també el carrer Major a la recerca d’alguns dels espectacles infantils.
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Manel Llaràs. El president
del Gremi de Forners va
presentar una coca de
recapte de 50 metres .p. 20
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Spiderman. El
personatge de còmic bat
rècords de taquilla als
Estats Units ..................p. 26
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Activitats infantils van centrar bona part de les propostes.
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Un membre de la companyia Ne Me Titere Pas recull el premi.

AMADO FORROLLA

ELS PREMIS

Ara Lleida Ara Titelles
� El premi va ser per a la compa-
nyia La Canica, de Madrid, pel
seu espectacle El elefantito. Els
actors faran una gira per una
quinzena de localitats lleidata-
nes per exhibir l’obra.

Menció especial
� N’hi va haver dos i van ser per
a l’obra El elefantito, perquè
aconsegueix “amb elements
quotidians una escena poètica
que arriba a nens i nenes”, i per a
Producciones Survivor per la se-
ua obra El corazón de Valentino.

L’espectador
� El premi de l’espectador, que
ahir va arribar a la 9a edició, va
ser per a cinc obres: !Eh, esperad-
me! de Gar Producciones (País
Basc); Aullidos, del Teatro Corsa-
rio (Castella i Lleó); El rei de casa,
de la companyia Farrés Brothers
i Cia (Barcelona); Lo sainet del se-
nyor rector, de Ne Me Titere Pas
(Barcelona) i L’home cigonya, de
Los Titiriteros de Binéfar.




