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preus oscil·len entre els 3 i els
12 euros.

La Fira de Titelles celebra
aquest any la 24a edició. El cer-
tamen comptarà amb 21 com-
panyies que oferiran 21 espec-

tacles (3 més que el 2012) i 72
funcions en 22 escenaris dife-
rents.Aquesta serà la primera
edició sense la seua cofundado-
ra, JulietaAgustí, que va mo-
rir l’any passat en un accident.

Entrades esgotades en dos
obres de la Fira deTitelles
En tot just dos dies s’ha penjat el cartell de ple en cinc funcions
|| El certamen se celebrarà entre el 3 i el 5 demaig

CERTÀMENSTEATRE

R. BANYERES
❘LLEIDA ❘La Fira deTitelles de Llei-
da, que se celebrarà entre el 3 i
el 5 de maig, ja ha esgotat les
entrades per a alguns dels seus
espectacles després de només
dos dies de posar-les a la ven-
da. Concretament, es tracta
d’Afuera es un lugar, de la com-
panyia andalusaArena en los
Bolsillos, que oferirà dos ses-
sions de l’obra divendres a les
17.45 h i dissabte a les 10.00 h.
Serà a la salaAlfred Perenya i
no a CaixaForum, com s’havia
previst al principi. Es tracta d’un
espectacle infantil sobre la sor-
tida al món d’un nen de la mà
de la seua mare. L’altra compa-
nyia que gairebé ha penjat el
cartell de ple és La Cònica amb
el muntatge Sota mínims.Ahir
al tancament d’aquesta edició
tan sols quedaven localitats per
a la funció de dissabte a les
12.45 h, mentre que les de di-
vendres a les 19.45 h, i dissab-
te a les 19.15 h i les 22.15 h ja
estaven esgotades. En aquest
cas, el muntatge (familiar i sen-
se paraules) inclou, a més de
marionetes, poesia,música i jocs
de llums. Les entrades anticipa-
des es poden adquirir al Centre
deTitelles de Lleida, a la plaça
de l’Hort de Santa Teresa, 1.
L’horari d’atenció és de 10.00
a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h
o bé a través del telèfon 973 27
02 49 o del correu especta-
dors@titelleslleida.com. Els

Imatge promocional de l’obra de titelles ‘Afuera es un lugar’.

ARENA EN LOS BOLSILLOS

LESCLAUS

Espectacles de pagament. El Centre de Titelles va posar a la
venda 4.800 entrades per a 42 funcions de pagament dilluns pas-
sat. En dos dies ja s’han esgotat localitats de dos companyies.

Edició solidària. Serà una de les edicions més solidàries de la Fi-
ra. D’una banda, el públic podrà obtindre una entrada gratuïta per
família a canvi d’una bossa d’aliments vàlida per a unes obres en
concret. De l’altra, els que facin una donació de sang a l’Arnau, tin-
dran un 15% de descompte en les entrades.

INICIATIVESEDUCACIÓ
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Els alumnes d’artmostren les seues creacions a l’Eix
❘ LLEIDA ❘ Alumnes de l’Escola
d’Art Leandre Cristòfol de
Lleida mostren aquests dies les
seues creacions als aparadors
dels locals de l’Eix. Es tracta

d’una acció conjunta dels co-
merciants amb l’escola. En to-
tal, hi han participat una dot-
zena d’alumnes de segon curs
i set de primer de l’assignatu-

ra Projectes i direcció d’obres
de decoració, que han deixat
la seua empremta al voltant de
vint aparadors i diferents es-
pais de l’Eix.

Pep Coll, Maria Barbal i JosepMaria Solé i Sabaté, ahir a l’IEI.

LITERATURATROBADES
AMADO FORROLLA

❘ LLEIDA ❘ L’escriptora deTremp
Maria Barbal i l’autor de Pes-
sonada Pep Coll van prota-
gonitzar ahir la trobada Fem-
la petar a l’IEI. Durant l’ac-
te, que s’emmarcava en les
activitats de Sant Jordi, tant
Barbal com Coll van coinci-
dir que el fet d’haver nascut
al Pallars els havia influït molt
a l’hora d’escriure.

Sense anar més lluny, Bar-
bal va recordar especialment
que Pedra de tartera està am-

bientada al Pallars i Coll, per
la seua part, va destacar que
bona part de la seua obra
també transcorre i fa referèn-
cia a la zona que el va veure
néixer.Així mateix, tots dos
van assenyalar com les vivèn-
cies pròpies havien tingut
una importància cabdal a
l’hora de concebre els seus
escrits.

L’acte va ser presidit pel
director de l’IEI Josep Maria
Solé Sabaté.

Barbal i Coll desgranen
la influència del Pallars

El Primavera Soundpreveuarribar a 150.000 visitants
❘ BARCELONA ❘ La pròxima edició del festival de música indepen-
dent Primavera Sound preveu arribar als 150.000 partici-
pants i superar lleugerament el rècord de l’any passat, en la
seua cita al Parc del Fòrum de Barcelona, del 24 al 26 de
maig. Entre els caps de cartell destaquen Blur, Nick Cave &
The Bad Seeds i Phoenix, entre d’altres.

Jamie Cullum,Manel i Gloria Gaynor, a Peralada

❘ PERALADA ❘ El Festival de Música Castell de Peralada ha pro-
gramat entre el 13 de juliol i el 17 d’agost espectacles amb
grans noms com Jamie Cullum ambMomentum,Alejandro
Sanz amb La música no se toca, i Gloria Gaynor amb Gre-
at Hits, a més dels Manel, que tancaran el certamen.

Els directors delsmuseus reclamenmés ajudes

❘ MADRID ❘ Els directors dels museus de Lleida, Montse Macià
(Museu de Lleida), i Jesús Navarro (Museu Morera) van par-
ticipar ahir en una tertúlia a Catalunya Ràdio en què tam-
bé va ser present el director de Cultura, Josep Borrell, i la
responsable de la Fundació Sorigué,AnaVallés.Van reclamar
ajudes d’iniciatives privades iVallés va apostar per treure l’art
dels museus i situar-lo en espais públics.

Premi per a JosepMaria Sala-Valldaura

❘ LLEIDA ❘ El poeta lleidatà Josep Maria Sala-Valldaura ha gua-
nyat la 26a edició del premi de poesia Cadaqués a Rosa Le-
veroni, pel poemari Gota a gota.


