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ARTS ESCÈNIQUES

25 anys de titelles poc convencionals 

 
La Fira de Teatre de Titelles de 
Lleida celebra la 25a edició aquest 
cap de setmana. Una vintena de 
companyies nacionals i internaci-
onals participaran en la trobada de 
referència del sector titellaire.

LAURA GEA MALLORQUÍ  
BARCELONA. Titelles fets amb 
abrics, espectacles que transporten 
a una pel·lícula dels anys 50 i actu-
acions dins d’un vagó de tren. Tot 
això es podrà veure a la Fira de Te-
atre de Titelles de Lleida, que cele-
bra el 25è aniversari del 2 al 4 de 
maig. Durant els tres dies oferiran 
76 actuacions a diversos espais de 
la ciutat que sorgeixen de 21 com-
panyies, vuit de les quals són cata-
lanes. Aquesta edició “aposta altre 
cop per la internacionalització i les 
companyies estrangeres”, explica 
el codirector Oriol Ferre, que diri-
geix la fira amb Elisabet Vallvé. El 
tret de sortida el donarà la compa-
nyia francesa Blick Théâtre amb 
l’espectacle Hullu.  

En aquesta edició hi haurà quin-
ze estrenes, com ara els muntatges 
Traps, El mêtre i Kissu, de les com-
panyies lleidatanes Efimer, JAM i el 
Centre de Titelles de Lleida, respec-
tivament. Algunes de les companyi-
es internacionals aterren per pri-
mera vegada a l’Estat, com és el cas 
de l’holandès Etienne Borgers amb 
Cool frogs i el Théâtre du Rugissant 
amb Tout seul, “un espectacle de pe-
tit format que s’escenifica dins 
d’uns vagons de tren”, explica Fer-
re. Entre les produccions catalanes 
destaca l’espectacle Ârtica, de la 

companyia Ponten Pie, en què els ti-
telles són abrics que els actors mo-
uen de tal manera que semblen per-
sonatges. Una de les novetats 
d’aquest any és un espectacle adre-
çat a nadons (entre 6 mesos i 2 
anys). “Cada vegada es duen els fills 
més aviat al teatre i nosaltres no vo-
líem quedar-nos enrere”, assegura 
Ferre. Tot i això, la programació 
d’aquesta edició equilibra propos-
tes per a totes les franges d’edat.  

“A diferència dels festivals, l’ob-
jectiu de la fira no és merament el 
consum dels espectacles, sinó pro-
moure el sector dels titelles i ser un 
punt de trobada entre professio-
nals”, diu Ferre. Per primera vega-
da en els últims cinc anys, l’organit-
zació s’ha salvat de les retallades i ha 
pogut mantenir el pressupost de 

l’any passat (131.200 euros), amb el 
propòsit de superar els 30.000 vi-
sitants de l’edició del 2013.  

La fira, que actualment és l’úni-
ca especialitzada en el món titellai-
re de tot l’Estat, arriba aquest 2014 
als 25 anys de trajectòria. En motiu 
de l’aniversari se celebrarà una fes-
ta el 3 de maig al vespre amb l’es-
pectacle Marabunta, de Guillem 
Albà, que malgrat no ser titellaire 
“atraurà tota la família”, assegura 
Ferre. Seguidament hi haurà la fun-
ció Los funestos esponsales de Don 
Cristóbal, de Pelele. “És un espec-
tacle divertit i gamberro amb què 
volem arrencar un somriure als as-
sistents”, diu el codirector de la fi-
ra. També hi haurà dos sopars, un 
d’inauguració i un altre de cloenda 
per celebrar l’efemèride.e

Els titelles de l’espectacle Tout seul, de la companyia francesa  
Théâtre du Rugissant, que es podrà veure a Lleida. FIRA DE TEATRE DE TITELLES

Una vintena de companyies participen en la fira titellaire de Lleida

L’actriu Nausicaa Bonnín és una magnífica 
Dama de les Camèlies. LA SECA - ESPAI BROSSA
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Nausicaa Bonnín,  
una gran actriu,  
una gran Dama

‘La Dama de les Camèlies’ 
LA SECA - ESPAI BROSSA (BARCELONA) 
30 d’abril  
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El rovell de l’ou de La Dama de les Ca-
mèlies i el que encara ens pot colpir 
o interessar a hores d’ara és l’amor 
sincer i adult de Marguerite Gautier 
contraposat a la frivolitat sentimen-

tal de tots els que l’envolten i a l’amor adolescent 
d’Armand Duval. Un amor romàntic capaç d’im-
molar-se en l’exercici d’una llibertat personal 
que marca la vida de la Dama de les Camèlies i 
la converteix d’aquesta manera en una heroïna. 
I aquests dos eixos presideixen la dramatúrgia 
(Sabine Dufrenoy) de la posada en escena que ha 
dirigit admirablement Hermann Bonnín. És una 
aposta arriscada perquè la història és antiga i 
perquè se’ns presenta despullada de qualsevol 
decorat, de qualsevol element escenogràfic en 
un espai central brillantment il·luminat per Jo-
sep Maria Civit. És una funció que traspua ve-
ritat i credibilitat. Això, esclar, perquè Nausicaa 
Bonnín mostra un talent interpretatiu de primer 
ordre i construeix un personatge en principi 
lleuger i fort i després fràgil i amorós sobre la 
intel·ligència i l’emotivitat. La Marguerite Gau-
tier de Nausicaa Bonnín té la virtut de combi-
nar amb excel·lència la mascarada de les festes 
cortesanes i la transparència d’una dona enamo-
rada. Una dona que fins que coneix Armand Du-
val no havia estimat més que un gos.  

Espectacle de dones en què els homes són se-
cundaris més o menys importants, cal remarcar 
les creacions de Montse Guallar i Laia de Men-
doza. Però, insistim, l’obra funciona perquè 
Nausicaa Bonnín ha anat fins al moll de l’os del 
personatge i l’ha fet seu en el que diu i com ho 
diu, en els gestos i les intencions. Molt bé Albert 
Prat (Armand Duval), que dóna perfectament el 
perfil descrit a la novel·la, i superb Joan Angue-
ra en el seu petit però importantíssim paper. 
Hermann Bonnín firma una direcció molt acu-
rada, impregnada d’un cert classicisme però amb 
una mirada contemporània. A la fi, una produc-
ció, superproducció per a La Seca (onze intèr-
prets), impecable.e
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