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La Fira de Titelles de Lleida obre la 27a edició ambmés de 25 companyies de tot el món

Els titelles llibertins

FIRA DE TEATRE DE TITELLES

De les 257 propostes rebudes, la Fira n’ha triat 25: a la imatge, Festuc Teatre

Quan PeterWeiss va recrear l’as
sassinat de Jean Paul Marat, re
construït teatralmentpelsmalalts
mentalsde l’asil deCharenton so
ta la direcció del Marquès de Sa
de, poc es podia imaginar que un
dia una de les obres més profun
des del “diví marquès”, La filoso
fia al tocador, seria representada
per marionetes. El muntatge és
una de les novetats “per a adults”
que ofereix la programació de la
27a Fira de Teatre de Titelles que
avui s’inaugura a Lleida i que om
plirà la ciutat de titelles i putxi
nel∙lis fins diumenge vinent amb
la presència de fins a 25 compa
nyies que presenten aquest ma
teixnombred’espectacles.
La filosofía en el tocador és un

muntatgequevedelBrasil, portat
per la companyia Pigmalião Es
cultura que Mexe, que el repre
senta per primera vegada a Espa
nya i que es presenta com un es
pectacle d’alt contingut eròtic en
què els protagonistes reflexionen
sobre el sexe, la violència i tota
mena de qüestions religioses i
morals a partir del xoc entre les
perversionsi lespersonesderecta
moral.
La fira arriba a aquesta edició

amb bona salut i múscul, tot i que
elpressupostcontinuasentelma
teix que l’any anterior, 170.000
euros finançats per la Paeria, la
Generalitat i el Ministeri de Cul
tura. S’han rebut 257 propostes
d’espectacles, una quantitat molt
semblant a la de l’edició passada i
que evidencia, segons IsabelVall
vé i Oriol Ferré, directors del fes
tival, el prestigi que han guanyat
com a plataforma demercat d’in
terès per a tots els professionals
del sector. Finalment s’han esco
llit 25 espectacles, dos més que
l’anypassat,ambmoltesestrenesi
inèdits, amb un total de 76 actua

teix, cosa que fameditar el públic
sobre el sense sentit de la vidahu
mana”. La fira també s’adhereix
als actescommemoratiusdel cen
tenari de la mort del compositor
lleidatà Enric Granados amb un
muntatge,El petit piano, que con
vida a compartir una experiència
teatral, lúdica i musical a l’abast
de la canalla i del públic familiar.
Una altra companyia catalana
present a Lleida serà la Cia. Toti
Toronell, queestrenaràLibèl∙lula,

unpetit teatretdefiraqueesresis
teix a perdre la seva essència de
circ de lesmeravelles de les coses
fetes a mà. La companyia espa
nyola El Espejo Negro presenta
diumenge a la Llotja l’espectacle
Óscarelniñodormido.Ambl’actor
andalúsÁngelCalventenarrarà la
històriad’unnensubmergit enun
profund son. En el marc interna
cional, ElectricCircus estrenaran
el seu nou projecte Headspace,
una instal∙lació que ésuna combi
nació de titelles amb elements
mecànics i electrònics que ells
anomenenanimatrònics.
La Fira de Titelles ha creat

aquest any el premi Drac d’Or al
millor espectacle infantil i famili
ar, que reconeix una figura im
portant en el món titellaire que
aquestanyseràperaCarlesCañe
llas,ambgairebé40anysdecarre
ra artística entre titelles.c

Lainauguració,
acàrrecdels
búlgarsPuppet’s
Labambel
seumuntatge
‘I,Sishypus’

Dilluns 25d’abril es van complir 42
anysdelarevoluciódelsclavells,un
copmilitaraPortugalquevaprovo
car la caiguda de la dictadura sala
zarista. Com a homenatge a aquest
pas a la democràcia, Névoa –l’àlter
egomusicaldeNúriaPiferrer–pre
sentaaquestanitales21horesalTe
atredeSarriàunrepertori encatalà
de temes de músics portuguesos
que van ser “de gran importància
entre els anys seixanta i els noran
ta”, diu l’artista, com José Afonso,
SérgioGodinho, Faust i ZecaAfon
so, entred’altres.
Són unes melodies “meravello

ses”quehanestat “part fonamental
de la història musical lusitana”, se
gonsNévoa, encaraque siguin “poc
conegudes”pelgranpúblic.L’artis
ta fa temps que les “taral∙leja” i

“pensa en algun fil conductor ade
quat per unirles en un mateix re
pertori” i“donarhiunacoherència
enconjunt”.L’oportunitat s’hapre
sentat amb Cançõns –cançons +
canções–,onfusionalatradiciólusi
tanaiportuguesaamblasevabanda
habitualil’intèrpretdetenoraJordi
Molina.
Durant tota la seva trajectòria

professional Névoa ha estat com
promesa amb la realitat i la història

delesculturesmusicalsd’altrespaï
sos.Fadissetanysvaformarpartde
Vradiaki, un grup de música tradi
cionalgregai,unanydesprés,vaco
mençar a centrar la seva carrera en
el fado, una de les expressionsmu
sicals més importants de la cultura
musicaldePortugal.
Alguns dels temes que tocaran

aquestanit pertanyena aquest fado
“tan passional i íntim”, assegura
Névoa, que té la capacitat de “tocar
l’ànimade lespersones”ambles se
vesmelodies i lletres. Aquest gène
re musical portuguès destaca per
transmetre els moments més agres
de lavidaa travésdelcant i,malgrat
que “és d’origen tradicional”, diu la
cantant, amb els anys “ha evolucio
nat cap a un perfil urbà” en què les
cançonssón“mésmodernesidirec
tes”.
Es tracta d’un “moment històric

adequat per rememorar la revolu
ció dels clavells” i “despertar la
gent”, consideraNévoa, ja quehem
de ser conscients que “després
d’anys de prosperitat ara hi ha un
climadetensióiamenacesdepossi
bles conflictes entre països en un
futurno tan llunyà”.c
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Barcelona ciutat

II Festa de la Ciència. Al llarg
del dia s’organitzen tota mena
d’activitats de caràcter cientí-
fic, com ara demostracions
d’investigadors, jocs, tallers...
Edifici històric de la Universitat
de Barcelona. Plaça Universitat
(tot el dia).

Odio, violencia y delito en las
redes sociales: ¿cuánto, cuán
do, cómo, por qué? Taula
rodona amb Miguel Ángel
Aguilar, fiscal coordinador del
servei de delictes d’odi; Fer-
nando Miró Llinares, catedrà-
tic de Dret Penal, i Eduardo
Martín de Pozuelo, periodista
de La Vanguardia.
Universitat Internacional
de Catalunya. Immaculada, 22
(13 hores).

Arguments. Diàleg musical
entre Enric Granados i Mario
Castelnuovo-Tedesco a càrrec
de Matías Inzunza, guitarrista
clàssic. Reserva prèvia
al telèfon 933-237-790.
Casa Golferichs. Gran Via, 491
(19 hores). Gratuït.

Contes moderns. Projecció de
la pel·lícula The Grand Buda-
pest Hotel, de Wes Anderson,
2014.
Auditori Sant Martí. Plaça
Angeleta Ferrer, 2 (20 hores).

El verger de l’amat. Represen-
tació de l’adaptació d’aquesta
obra de Ramon Llull a càrrec
de Teresa Roig G.
Auditori Teresa Pàmies del centre
cívic Urgell. Comte d’Urgell,
145147 (20 hores). Gratuït.

Schumann. L’Orquestra de
Cambra Catalana interpreta
el Concert opus 129 per a
violoncel en versió orquestra
de corda de Schumann.
Centre cívic Pere Pruna.
Ganduxer, 130 (20 hores).

Névoa. Concert amb motiu de
la revolució dels clavells portu-
guesa.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de
Sarrià, 8 (21 hores). 12 euros.

Concerts d’abril. Concert a
càrrec de Carlos Shelly R&B
Band.
Centre cívic La Sedeta. Sicília,
321 (21 hores). Gratuït.

Out of office (Elravaésteatre).
Representació a càrrec de la
companyia Boboli Theatre
Productions.
Centre cívic Drassanes. Nou de la
Rambla, 43 (21 hores). Gratuït.
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cions, vuit més que en l’anterior
edició. Se segueix la tradició del
titellamogutperfils,peròelsnous
titellaires aposten per muntatges
amb autòmats i noves tècniques
de teatre visual.
Cal destacar l’espectacle inau

gural a càrrec de la companyia
búlgara Puppet’s Lab amb el seu
espectacle I, Sishypus, en què una
sola marioneta, segons els orga
nitzadors “explora el dia a dia de
l’etern retorn d’un home a si ma

‘El petit piano’
descobreix
la vida i obra
d’Enric
Granados
als nens

CANÇÕNS
TEATRE DE SARRIÀ. PARE MIQUEL DE
SARRIÀ, 8. BARCELONA. 21 HORES

Névoa homenatja
la revolució dels
clavells amb una
fusió de la
tradició lusitana i
la catalana

del dia

‘Cançõns’ portugueses

Névoa


