
46 SEGRE 

Diumenge, 1 de maig del 2016

GUIA
www.segre.com/guia

➜ ARTS ESCÈNIQUES   REPRESENTACIONS

Tendències. La bloguera de moda Dulceida 
col·lapsa el carrer Major de Lleida amb els fans

50
Música. El festival Lo Closcamoll de Tàrrega, 
amb 2.000 espectadors de totes les edats

57

sEgrE-TàrrEga

Una jornada amb marionetes al vent  
La Fira de Titelles va superar les traves meteorològiques amb èxit de públic als carrers i places de 
Lleida || El certamen acabarà avui amb gairebé trenta actuacions entre l’exterior i de pagament 

LLEonarD DELshaMs

aMaDo forroLLa

LLEonarD DELshaMs

Campi Qui Pugui va divertir el públic a la plaça Sant Francesc. El ‘Vendedor ambulante’ de la companyia francesa Infimes Débordements, ahir al pati de l’IEI.

La companyia brasilera Pigmaliâo va presentar a l’Escorxador una obra ‘eròtica’ només per a adults.

La company

J.B.

❘ LLEiDa ❘ La Fira de Titelles de 
Lleida va aconseguir foragitar 
ahir la pluja, un element que 
sempre torna bojos els orga-
nitzadors, però, tanmateix, va 
topar amb unes ratxes de vent 
també molestes. Però diuen que 
al mal temps, bona cara. El pú-
blic no va faltar a la cita de ca-
da any amb les marionetes als 
carrers i les places de la capital 
del Segrià, sobretot en un Eix 
Comercial ple de gom a gom, fet 
al qual es va sumar l’obertura de 
la fira d’artesans de marionetes, 
davant de la Catedral. Elisabet 
Vallvé, codirectora del certa-
men, va comentar que “el fet 
d’haver situat els diversos es-
cenaris en espais més o menys 
protegits ha fet que no es notés 
tant l’efecte del vent i que no 
molestés gaire ni els artistes ni 
els espectadors”.

D’altra banda, la majoria 
dels espectacles interiors de 
pagament van penjar el cartell 
de localitats esgotades, alguns 
des de feia dies. De fet, per a 

avui diumenge amb prou feines 
quedaven entrades per assis-
tir al teatre de la Llotja a l’obra 
Óscar, el niño dormido, de la 
companyia sevillana El Espe-
jo Negro, ja que la resta de les 
representacions de pagament, 
que són una dotzena, tenien la 
majoria de les entrades esgota-
des. A més, la jornada d’avui 
diumenge també comptarà amb 
més d’una desena d’espectacles 
gratuïts a l’aire lliure o en espais 
interiors com la Panera i la Bi-
blioteca Pública.

La Fira de Titelles culmina-
rà avui al Cafè del Teatre, a les 
22.30 h, amb la Nit de Premis, 
una festa gratuïta presentada 
per Ferran Aixalà i amb l’artis-
ta Carles Cañellas, que oferirà 
una petita degustació dels seus 
espectacles en un acte en el qual 
s’aprofitarà per reconèixer la 
trajectòria d’aquest professional 
de les marionetes i les arts escè-
niques. Durant la vetllada, s’en-
tregaran els premis Drac d’Or 
als millors espectacles d’aquesta 
edició de la Fira.

LLEonarD DELshaMs

Els catalans ZiPit Company, a la plaça Paeria amb ‘Jai, el mariner’.
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ESPECTACLES

LLEONARD DELSHAMS

nyia francesa Pelele va escollir la Fira de Titelles de Lleida per estrenar a Catalunya ‘Fantastik Cirkus’, que va omplir de públic de totes les edats la plaça Paeria.

“Vaig imaginar 
Granados a 
través del joc 
infantil”
El Centre de Titelles 
estrena ‘El petit piano’

❘ LLEIDA ❘ Lleida celebra aquest 
2016 l’Any Granados sobretot 
amb música i, des d’ahir, tam-
bé amb teatre de marionetes. 
El Centre de Titelles de Lleida 
va omplir l’Auditori a primera 
hora de la tarda amb l’estrena 
d’El petit piano, un espectacle 
per als més petits inspirat en 
la vida i la música del pianis-
ta i compositor lleidatà Enric 
Granados, del qual es comme-
mora el centenari de la seua 
mort. La segona funció, pro-
gramada aquesta mateixa set-
mana, també va registrar una 
gran entrada. En total, més de 
1.500 espectadors de totes les 
edats que es van divertir amb 
aquesta estrena de la Fira de 
Titelles. Entre el públic, el cre-
ador del muntatge va ser un 
dels que més van gaudir. Joan 
Andreu Vallvé va recordar que 
“quan vaig rebre la proposta 
per part de la Paeria, la meua 
primera reacció va ser dir que 

no, perquè no veia una histò-
ria així per a nens, però quan 
vaig començar a descobrir el so 
de la música de Granados, em 
va semblar que potser no era 
una cosa tan clàssica com te la 
imagines”. Vallvé va posar fil a 
l’agulla “per representar aquell 
Enric Granados que pugui en-
tendre un nen, un personatge 
que pugui ser molt pròxim a un 

nen”. “I me’l vaig imaginar a 
través del joc infantil, del ball, 
la dansa, la música...”, va ex-
plicar Vallvé, que va destacar 
la col·laboració amb el conjunt 
LleidArt Ensemble, que posa 
la música de Granados a l’es-
pectacle. El piano és l’element 
principal que domina l’escenari 
i que amaga una història me-
ravellosa. La que descobreix 

Nona, quan escolta tocar el seu 
avi, que acaba revelant-li que 
aquell instrument va pertànyer 
a Enric Granados. Una història 
per difondre el personatge en-
tre els nens i que sortirà molt 
aviat de viatge fora de Lleida. 
El Centre de Titelles la portarà 
a Sevilla, Alacant i Manacor i ja 
hi ha contactes per presentar-la 
a Madrid i el País Basc.

LLEONARD DELSHAMS

Estrena ahir a l’Auditori de Lleida d’‘El petit piano’, amb marionetes i música d’Enric Granados.

ALGUNES CITES D’AVUI

Cía. Nacho Diago 
La caja. 10.00 a 11.00 h  
i 11.45 a 12.45 h. 5’          
Biblioteca Pública. Gratuït.

Onírica Mecánica 
El rumor del ruido. 11.00 h  
Sala exposicions Sant Joan. 7 €

Ponten Pie 
Loo. 11.30 h, 16.30 h i 18.00 h 
Teatre de l’Escorxador. 6 €

Compagnie Pelele 
Penjat d’un fil. 12.00 h  
Plaça Paeria. Gratuït.

El Espejo Negro 
Óscar, el niño dormido. 12.30 h 
La Llotja. 8 €

Campi Qui Pugui 
Manneken’s Piss. 14.00 h  
Bar Gilda. Gratuït.

Le Clan de Songes 
Fragile. 16.30 h i 18.00 h    
Teatre de l’Escorxador. 6 €

ZiPit Company 
Jai, el mariner. 17.00 h  
Plaça Paeria. Gratuït.

Electric Circus 
Headspace. 17.00 a 19.00 h. 15’ 
Plaça Sant Francesc. Gratuït.

Festuc Teatre 
Mr. Parfum. 17.30 h. Plaça  
de la Catedral. Gratuït.

Cloenda i Nit de Premis 
22.30 h. Cafè Teatre. Gratuït.


