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Diumenge, 22 de desembre del 2013

Infantil
Club Banyetes. El musical: Spectrum Arts.

Lleida. Teatre de la Llotja. Dijous, 26 de desem-
bre (18.00 h), dissabte 28 i diumenge 29 de de-
sembre (12.00 i 18.00 h). Preus: 23 € (Amics de
la Llotja i carnet del Club Banyetes 18 €; grups
mínim 25 persones 15€ ; entrada gratuïta nens
de fins a 3 anys que no ocupin butaca).

J.B.
❘ LLEIDA ❘ El Club Banyetes va nài-
xer a Lleida l’any 2005 amb un
caragol de protagonista, que im-
mediatament es va fer d’allò més
popular entre els més petits de
la capital del Segrià i que, des
d’aleshores, ha saltat les fronte-
res de la ciutat. De fet, el club ja
compta ambmés d’11.500 socis
de tota la província i fins i tot de
Barcelona, Girona,Tarragona,
Andorra, les illes Balears iAn-
dalusia.

Ara, vuit anys després, el Ba-
nyetes trencarà una altra fron-
tera i debutarà en teatre. Des-
prés de convertir-se en un ele-
ment emblemàtic de l’àmbit de
l’animació infantil de la Paeria i
que les seues aventures saltes-
sin al còmic i també a la televi-
sió –amb el programa que Llei-
daTV ofereix el dissabte i el diu-
menge i reemet els dies feiners
a la tarda–, la firma productora
SpectrumArts ha decidit estre-
nar a la Llotja el que serà el pri-
mer espectacle musical infantil
made in Lleida –amb permís del
musical juvenil que va produir
l’escola L’Intèrpret el 2007.

Una quinzena de joves actors
i ballarins protagonitzen un mu-
sical que fa mesos que s’està cui-

nant des de les primeres proves
i càstings per la ciutat, involu-
crant-hi les escoles de dansa i te-
atre de Lleida.A aquests, cal su-
mar-hi un nombrós equip tècnic
amb l’artista plàstic Xavi Badia
–dissenyador de màscares i ves-
tuari de l’Aquelarre de Cerve-
ra– com a autor de l’escenogra-
fia i l’intèrpret i editor musical
Josep Maria Bossa com a direc-
tor musical, entre d’altres.Amb
tot, la posada en escena combi-

na el dibuix animat sobre una
gran pantalla amb els personat-
ges que es mouen sobre l’esce-
nari per explicar una història
molt nadalenca: el Banyetes, aju-
dat pel Marraco, vol portar a
Lleida els seus amics
per celebrar el di-
nar de Nadal. No
obstant això, la
malvadaToxina i
la seua cort ma-
ligna no l’hi po-
saran fàcil.

El resultat: un
viatge musical per
tot un món ple de va-
lors com ara l’amistat, la solida-
ritat i el respecte al medi ambi-
ent.

Estrena teatral del Banyetes
La Llotja de Lleida tancarà aquesta pròxima setmana la temporada 2013 ambun espectaclemusical
per alsmés petits protagonitzat pel popular caragol lleidatà || Primera producció escènica infantil
i familiar amb equips tècnic i artístic locals, i amb vocació de sortir també de gira

ARTSESCÈNIQUESMUSICAL

El dissenyador demàscares i vestuari de l’Aquelarre de Cervera s’ha encarregat de l’escenografia, vestuari i maquillatge de l’espectacle.

ITMAR FABREGAT

POSADA EN ESCENA

El muntatge combinarà els

dibuixos animats en una

pantalla amb l’actuació de

13 actors i ballarins

ENTREVISTA

Josep F. Domènech
PRODUCTOR SPECTRUM ARTS

«El Banyetes és
un personatge
exportable»

Qui és Spectrum Arts?
Fa dos anys vaig decidir
crear una productora per
treballar en arts escèni-
ques. He col·laborat amb
Dagoll Dagom en el musi-
cal Cop de rock i a La Fa-
mília Irreal.Amb el Banye-
tes iniciem la línia de pro-
duccions infantils.
Unmusical ‘difícil’?
Sí, perquè cal sincronitzar
molt bé els dibuixos ani-
mats amb els actors i ba-
llarins que són a l’escena-
ri. Crec que el resultat és
espectacular.
Futur fora de Lleida?
Els personatges són expor-
tables i crec que, del Ba-
nyetes, se’n podrà gaudir
també fora de Lleida.

Musical amb ballarins de les
escoles Dancescape i Zona
Making Of de Lleida.

Un assaig del musical, que
oferirà cinc funcions a la
Llotja la setmana vinent.
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