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En aquesta categoria hi ha,
per exemple, Antón Retaco,
de Titiriteros de Binéfar, que
retrata la vida d’una compa-
nyia d’artistes ambulants a
través de la mirada tendra i
amable d’Antón, un nen nan.
La fantasia és el principal in-

gredient d’Óscar el niño dor-
mido, la faula d’un nen que
es queda adormit en un llarg
i profund somni. El titellai-
re David Espinosa barreja art
i literatura a La Panera amb
La triste figura, una instal-
lació performativa sobre l’ús

Lleida inaugura aquest diven-
dres una nova edició de la Fi-
ra de Teatre de Titelles, una
cita nascuda ara fa 27 anys
amb la finalitat de donar a
conèixer el panorama titellai-
re català. Amb els anys, la fira
s’ha consolidat com un gran
aparador dels titelles, ma-
rionetes i putxinel·lis d’aquí i
d’arreu. En l’edició d’enguany,
hi haurà equilibri entre les
companyies locals i les de
fora, que oferiran un total de
74 actuacions –19 de les quals,
estrenes– repartides per 28
punts de la ciutat.

Àmplia oferta familiar
Espectacles de sala i de carrer;
propostes tradicionals i inno-
vadores; obres obertes al pú-
blic familiar i reservades als
adults; muntatges per als més
menuts i per als joves; gratuïts
i de pagament. Al llarg del cap
de setmana, els visitants troba-
ran titelles per a tots els gus-
tos i de totes les mides.
Elsmuntatges familiars

ocupen, com sempre, un lloc
destacat en la programació.

LA FIRA DE TITELLES DE LLEIDA PROGRAMA 74 ACTUACIONS EN TRES DIES

JAMES BEGG

Mercat de titelles de la imaginació inspirada en
El Quixot de Cervantes. En
la mateixa línia, Galiot Tea-
tre ha munta a la plaça Esteve
Cuito una instal·lació que vi-
atja per la cultura dels titelles
de diferents països. Un esce-
nari atípic és l’església de Sant
Martí, que obrirà les portes
a Escarlata Circus i el seu es-
pectacle CorroC.
Per la seva banda, els infants

d’entre 3 i 6 anys podran gau-
dir de creacions fetes a la seva
mida com Loo, de la compa-
nyia Ponten Pie, o Fragi-
le, dels francesos Le Clan de

27 FIRA DE TITELLES DE LLEIDA

DIVERSOS ESPAIS. CENTRE DE TITELLES
DE LLEIDA. PL. DE L’HORT DE SANTA
TERESA, 1. LLEIDA (SEGRIÀ). DATA:
DV. 29, DS. 30 D’ABRIL I DG. 1 DE
MAIG, A PARTIR DE LES 10H. PREU:
ESPECTACLES GRATUÏTS I DE PAGAMENT

(ENTRE 3 I 10€).• Firatitelles.comL’espectacle ‘Óscar el niño dormido’ mostra la relació entre uns pares i el seu fill, que es desperta d’un coma profund.

ESTRELLES IL·LUMINADES
La companyia Animamundi s’instal-
la al Tantarantana a partir d’aquest
dissabte amb una història represen-
tada amb ombres xineses, plena
de música i llum. El fil argumental
és el viatge a la terra de l’Estrelle-
ta, que cau a les mans d’un pesca-
dor ambiciós que la ven a un ego-
cèntric sultà. La protagonista té fred
i molta por i, a poc a poc, comença
a perdre la lluminositat. Per il·lumi-
nar-se de nou, ha de trobar l’afecte
i estimació d’altres. El conte es nar-
ra mitjançant les imatges màgiques
de les ombres i un llenguatge sen-
zill i poètic. EL CONTE DE L’ESTRELLA.
TANTARANTANA. C/ DE LES FLORS, 22.
BCN (CIUTAT VELLA). HORARI: DS., A
LES 18H I DG., A LES 12H. DEL 30 D’A-
BRIL AL 22 DE MAIG. PREU: 9 EUROS.
GRUPS, 8,50 EUROS. EDATS: A PARTIR
DE 2 ANYS.• Tantarantana.com

TREBALLSMANUALS
PER A LAMARE
El centre d’oci familiar Mares,
Pirates i Princeses presenta aquest
divendres un taller de conte amb
treballs manuals inspirat en el Dia
de la Mare. Partint de les pàgines
d’un llibre, es fa la lectura del
conte ‘Un món de mares fantàsti-
ques’, de Comanegra. Una vegada
ficats dins la història, els nens i
nenes passaran al taller creatiu,
on elaboraran un regal original
i personalitzat per obsequiar-lo
a les mares. El centre també ha
preparat activitats de música, joc,
anglès i ioga per a mares i fills.
UNMÓNDEMARES FANTÀSTIQUES.
MARES, PIRATES I PRINCESES. AV. DE
ROMA, 82. BCN (EIXAMPLE). HORARI:
DV. 29 D’ABRIL, A LES 18H. PREU: 5
EUROS. EDATS: A PARTIR DE 3 ANYS.

•Marespiratesiprinceses.com

LA DANSA DE CALDER
Després de portar a escena una
coreografia basada en la poesia
visual de Joan Brossa, la companyia
Addaura afronta ara el seu segon
repte: apropar l’obra de l’escultor
Alexander Calder a la dansa
familiar. ‘Mobilus’ s’inspira en les
escultures de Calder i els quatre
eixos de la seva obra: els mòbils,
el filferro, la pintura i el circ. A
través d’aquests cinc elements, Teia
Moner ha dissenyat un viatge oníric
que descobreix el món de l’artista.
Com en la seva anterior producció,
la companyia fusiona diverses
disciplines, com el circ, la màgia, la
dansa, les ombres i els titelles.
MOBILUS. SAT! TEATRE. C/ NEOPÀTRIA
54. BCN (SANT ANDREU). HORARI:
DG. 1 DEMAIG, A LES 19H. PREU: 9,50
EUROS. EDATS: A PARTIR DE 4 ANYS.

• Espaidansat.cat

CONTES DE CIRC I PLANETES
Laura Jardí arriba aquest dissabte
a El Corte Inglés del Portal de l’Àn-
gel per parlar dels seus amics del
circ. Els acròbates, la trapezista, el
funambulista, els malabaristes, el
mag, la ballarina i el pallasso que
ha perdut el nas protagonitzen
el primer conte del matí. A partir
d’aquí, els nens amb ganes d’aven-
tura, poden viatjar per l’espai fins
al planeta de les figures geomètri-
ques. Allà coneixen la Rodolina i
el Sr. Quadrat i descobreixen que
el que ens agrada dels altres és
allò que tenim en comú i allò que
ens fa diferents. M’AGRADA COM
SÓC. EL CORTE INGLÉS. AV. PORTAL
DE L’ÀNGEL. BCN (CIUTAT VELLA).
HORARI: DS. 30 D’ABRIL A LES
12.30H. PREU: ACTIVITAT GRATUÏTA.
EDATS: A PARTIR DE 4 ANYS.

• Triviumgc.com

BAVARIA MEDITERRÀNIA
La Festa de la Cervesa torna per
tercer any al Poble Espanyol amb
una celebració que adapta les
tradicions bavareses a l’entorn
mediterrani. La Plaça Major es
converteix en una gran terrassa on
es poden tastar diverses varietats
de cerveses acompanyades
d’especialitats alemanyes com
els frankfurts, els bratwursts i els
bretzels. El festí gastronòmic serà
una excusa per gaudir del bon
temps amb activitats a l’aire lliure
pensades per a totes les edats.
BIERGARTEN. POBLE ESPANYOL. AV.
DE FRANCESC FERRER I GUÀRDIA, 13.

BCN (MONTJUÏC). DV. 22 I 29/4, DE

18 A 2H; DS. 23 I 30/4, DE 12 A 2H;

DG. 30/4 I 1/5, DE 12H A 21H. PREU:

12 EUROS. ENTRADA GRATUÏTA PER A

RESIDENTS A CATALUNYA.

• Poble-espanyol.com

Songes. També s’ho passaran
bé amb Libèl·lula, de la Cia.
Toti Toronell, i ScreenMan,
dels valencians El Teatre de
l’Home Dibuixat. Coincidint
amb el seu 30è aniversari, el
Centre de Titelles de Lleida
estrena El petit piano, basat
en la vida i obra del músic llei-
datà Enric Granados.

Al fresc
Els espais oberts seguiran sent
un dels grans focus de la fira.
La companyia Campi qui Pu-
gui inaugura la nova font de la
ciutat amb el seuManneken’s
Piss, un còctel de surrealisme,
humor i moltes sorpreses. Una
altra companyia local, Festuc
Teatre, presentaMr. Parfum,
un espectacle interactiu que
busca el perfum personalit-
zat per a cada ciutat. D’altra
banda, en JAM questiona les
llegendes de dracs i cavallers
a Dragon ST, una divertida
història itinerant. I, des de
França, la Compagnie Pele-
le sorprendrà el públic amb
el seu Fantastik Cirkus, un
circ en miniatura ple de per-
sonatges estrafolaris.


