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La Fira deTitelles esgota les
entrades d’obres de nadons
Èxit de la proposta destinada als més petits || La venda de
localitats per a espectacles infantils avança a bon ritme

CERTÀMENSESPECTACLES

R. BANYERES
❘ LLLEIDA ❘ La Fira deTitelles, que
se celebrarà de l’1 al 3 de maig
pròxims, ja ha esgotat les en-
trades per a les funcions de l’es-
pectacle per a nadons que ha-
via programat. Es tracta deChí-
os. Poesía sensorial para bebés,
de la companyiaTeatro da Se-
mente, la representació del qual
tindrà lloc al claustre de la Bi-
blioteca Pública de Lleida amb
sengles actuacions dissabte i
diumenge. ElisabetaVallvé i Ori-
ol Ferre, coresponsables de la
Fira deTitelles, van confirmar
que també avancen a molt bon
ritme la venda d’entrades tant
per als espectacles infantils com
per als familiars.

Aquesta 26 edició comptarà
amb 23 companyies teatrals,
dos més que l’any passat –nou
de catalanes (cinc de les quals
de Lleida), set de la resta de
l’Estat i unes altres set d’estran-
geres–, que oferiran un total de
68 funcions en 26 espais de to-
ta la ciutat, quatre més que el

2014.A més, el pressupost de
170.100 euros (gairebé 30.000
eurosmés que l’any passat) aug-
menta per primera vegada en
set anys.

Aquest any l’organització ha
rebut un total de 277 propos-
tes de companyies teatrals, xi-
fra que suposa un 15%més que
el 2014. La programació comp-
tarà amb quatre estrenes abso-
lutes: el noumuntatge del Cen-
tre deTitelles de Lleida (En Pa-
tufet); Lo Carrofil, de la com-
panyia deTàrrega Efímer;Mrs.
Brownie, dels catalansTeatre
Nu; i El viatge, la primera co-
producció de la Fira, amb la
companyia de BellpuigTombs
Creatius, un singular espectac-
le de poc més de dos minuts de
durada i per a un sol especta-
dor, que es convertirà també en
el protagonista.

La fira tindrà també estrenes
a Catalunya, com The Table,
l’espectacle inaugural, a càrrec
dels britànics Blind Summit
Theatre.

LESCLAUS

Companyies
❚ Aquesta 26 edició de la Fira de
Titelles comptarà amb 23 com-
panyies, dos més que l’any pas-
sat, que oferiran un total de 68
funcions.

Procedència
❚ Les companyies, algunes de
les quals ja van començar a ar-
ribar ahir a Lleida, procedeixen
de Catalunya (9, set de Lleida),
set de la resta de l’Estat i set
més d’estrangeres.

El pressupost
❚ El certamen compta amb un
pressupost de 170.1000 euros,
gairebé 30.000 més que l’any
passat. Augmenta per primera
vegada en set anys.

Propostes rebudes
❚ La fira ha rebut 277 propostes,
un 15%més.

❘ LLEIDA ❘ El pianista i director
d’orquestra lleidatà Néstor
Bayona va ser guardonat ahir
amb el Premi Internacional
Ciutat de Lleida, la distinció
instituïda per la Paeria amb
l’objectiu de promoure la pro-
jecció internacional de Llei-
da i la seua àrea d’influència.
La presidenta del jurat, la pe-
riodista Rosa Maria Calaf, va
exposar els motius de la de-
cisió. Es va valorar molt es-
pecialment la seua vocació
artística, sòlida trajectòria i
la projecció que fa de la ciu-
tat. En aquesta ocasió s’ha
apostat per un candidat jove.
“Atorgar el premi a una per-
sona jove ha de servir d’estí-
mul i exemple per a altres

Premi Internacional
Ciutat de Lleida per al
pianista Néstor Bayona

GUARDONSPROJECCIÓ

nois i noies de la ciutat”, va
assenyalar. L’alcalde de Llei-
da, Àngel Ros, va felicitar el
guardonat i va agrair al ju-
rat la seua dedicació i volun-
tat per difondre Lleida a tra-
vés del món científic, artístic,
empresarial i solidari.

Néstor Bayona.

Més de 2.000 visites a l’exposició ‘In&Out’

❘ LLEIDA ❘ L’exposició IN&OUT, Instants de moda ja ha rebut
més de 2.000 visitants des de la inauguració, el 16 d’abril.
Unes 600 persones van gaudir el passat cap de setmana de
les gairebé 160 fotografies d’unes 80 desfilades de moda de
25 dissenyadors internacionals que s’integren a la proposta
cultural del fotògraf i comunicador lleidatà Xavi Menós. La
mostra, estrenada a Lleida, podrà veure’s fins a l’11 de maig
a l’antiga església de Sant Martí.

Insten a proposar la sardana patrimonimundial

❘ MADRID ❘ La Comissió de Cultura del Congrés va aprovar ahir
per unanimitat una proposició no de llei del PP en la qual
s’insta el Govern, prèvia aprovació pel Consell de Patrimo-
ni Històric i el seu grup de treball de Patrimoni Mundial i Im-
material, a defensar en les instàncies internacionals opor-
tunes, la inscripció de la candidatura de la sardana en la llis-
ta del patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la
Unesco, sense que impliqui cost pressupostari.

El ‘mapping’ de Taüll opta avui a un nou premi

❘ BARCELONA ❘Avui es donarà a conèixer si el projecte Taüll1123,
de recuperació virtual de les pintures romàniques de l’esglé-
sia de Sant Climent deTaüll, resulta guanyador als premis
europeus Museum+HeritageAwards for Excellence, segons
va informar ahir la conselleria de Cultura.

ÒSCAR MIRÓN

‘Street art’
amb
alumnes
de l’EAM
Cristòfol

Prop d’una
vintena
d’alumnes de
l’Escola d’Art
Leandre Cris-
tòfol de Lleida
van participar
ahir en el taller
de street art,
que va tenir
lloc a la plaça
dels Amics de
la capital del
Segrià.


