
41GUIA
SEGRE
Dimarts, 1 de setembre del 2015 Cultura

J.B.
❘ LLEIDA ❘ El dia en el qual es van
trobar per casualitat actuant en
un festival de teatre de carrer a
Alemanya es van adonar que
podien unir esforços per, en
aquest cas, per exemple, no vi-
atjar separadament. I és que les
companyies lleidatanes Faduni-
to, JAM i Campi qui Pugui tre-
ballen actualment més a l’es-
tranger que a casa i també col·la-
boren entre si amb diverses co-
produccions. Per això han deci-
dit fer un pas més i crear una
marca conjunta, Ponent Street,
una espècie de paraigua a tra-
vés del qual es promocionaran
i contractaran els seus espec-

tacles. Les tres companyies, amb
una experiència al teatre de car-
rer de més de deu anys, presen-
taran de forma oficial aquesta
nova iniciativa a la Llotja de la
pròxima Fira deTeatre al Car-
rer deTàrrega, certamen en el
qual precisament Campi qui Pu-
gui també estrenarà a l’Espai
Reguer el seu nou muntatge,
Manneken’s Piss.

Els Fadunito van nàixer a
Cervera fa onze anys de la mà
dels actors Ferran Orobitg i Ivan
Alcoba. En els últims anys no
han parat de viatjar pels cinc
continents, actuant en fires i fes-
tivals des del Brasil i Mèxic fins
a la Xina, el Marroc iAustràlia.
Per la seua part, els actors Jor-
di Pedrós i Cristina Garcia van
crear Campi qui Pugui el 2007
des de Castellserà. Els seus es-

Tres grups de teatre de carrer
de Lleida creen‘Ponent Street’
La novamarca uneix les companyies Fadunito, JAM i Campi qui Pugui
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pectacles han rodat des d’ales-
hores per tot Europa i aquest
any van viatjar fins i tot aAus-
tràlia.

Finalment, el clown Jaume Jo-
vé, natural d’Alfés, fa uns qua-
tre anys que actua en solitari
amb el nom artístic de JAM en-

cara que la seua trajectòria es-
cènica és molt més extensa. De
fet, va ser un dels fundadors de
companyies com Encara Farem
Salat i Pastorets Rock, a més
d’haver col·laborat en muntat-
ges de Xip Xap, El Sidral o Fes-
tuc Teatre, entre molts altres.

Precisament, JAM i Fadunito ja
van compartir viatge aquest pas-
sat mes de juliol al Canadà, per
participar en un festival teatral
de Mont-real, i aquest diumen-
ge vinent viatjaran també junts
per actuar a la Jonquera.Tenen
clar que “la unió fa la força”.

La cafeteria Slàvia de
les Borges programa 14
concerts fins al desembre
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El grup de ‘dancing folk’ de Banyoles Germà Negre, al cartell.

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ Marc Parrot,
Artur Blasco, Pau Riba, Pasto-
rets Rock, XarimAresté, Sanjo-
sex, Germà Negre o Soweto són
alguns dels artistes i grups que
protagonitzaran la nova progra-
mació de concerts de la cafe-
teria Slàvia de les Borges Blan-
ques. La nova temporada, que
arrancarà el dissabte 26 de se-
tembre amb l’actuació del grup

TheTargarians –en l’últim con-
cert de la seua actual gira–, es-
tà carregada de propostes fres-
ques i de compromís amb l’es-
cena musical catalana i, com és
habitual, amb recitals gratuïts a
partir de les 23.30 hores. El mes
d’octubre arribarà carregat amb
cinc concerts: Sanjosex (dia 3),
XarimAresté (10), Soweto (17),
Marc Parrot (24) i Germà Ne-

gre (31). Els quatre dissabtes del
mes de novembre comptaran
amb les actuacions del cantau-
tor irlandès Matthew McDaid
(7), els bascos Makala Jazz Funk
Band (14), el grup pop Ix! (21)
i el veterà folkloristaArtur Blas-
co, acompanyat pel guitarrista
Yannick Lopez (28).

Finalment, al desembre visi-
taran la cafeteria Slàvia les for-
macionsAchilifunk Sound Sis-
tem (5), Ebri Knight (12) i els
lleidatans Pastorets Rock (19),
culminant la temporada com ja
és habitual els últims anys amb
la presència de Pau Riba jun-
tament amb Mortimers inter-
pretant el seu singular Jisàs de
Natzarit nadalenc el dia 26,
Sant Esteve.

Activitat infantil a
la Fira del Llibre del
Pirineu d’Organyà

LITERATURA

❘ ORGANYÀ ❘ La Fira del Llibre
del Pirineu, a Organyà aquest
pròxim cap de setmana, aco-
llirà la primera edició d’El
Gran Llibre de les històries
imaginades, una activitat per
als més petits organitzada per
la FundacióAntigues Caixes
Catalanes i BBVA. Els nens
podran imaginar i escriure
històries basades en els di-
buixos premiats d’aquest
Gran Llibre.

Pagès Editors, en
la Setmana del
Llibre en Català

CERTAMEN

❘ BARCELONA ❘ El segell lleidatà
Pagès Editors participarà a
partir del pròxim cap de set-
mana en la nova edició a Bar-
celona de la Setmana del Lli-
bre en Català.Té previst pre-
sentar en el certamen nove-
tats literàries com la nova no-
vel·la de la lleidatana Mont-
se Sanjuan, El misteri del
bressol buit, o el volum mu-
sicalCanet Rock, d’Enric Lu-
cena.

Pedrolo, en un
debat a l’IEC sobre
ciència-ficció

JORNADES

❘ BARCELONA ❘ Les relacions de
ciència i ficció centraran, des
de demà i fins dissabte, els
debats del congrés sobre ci-
ència-ficció organitzat a Bar-
celona per l’Institut d’Estu-
dis Catalans. De forma pa-
ral·lela, podran visitar-se di-
verses exposicions, entre les
quals destaca Pedrolo i la ci-
ència-ficció, de la Fundació
Pedrolo.

A dalt, el clown JAM i Fadunito amb la seua nova obra ‘Babies’. A baix, Campi qui Pugui amb ‘Rats’.

PRESENTACIÓ

Les tres companyies
presentaran el projecte
‘Ponent Street’ el 10 de
setembre a FiraTàrrega


