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❘ LLEIDA ❘ El Centre d’Art la Pane-
ra, el teatre Julieta Agustí, la 
plaça Ricard Viñes o l’auditori 
de CaixaForum es van omplir 
a primera hora de la tarda ahir 
amb les representacions inicials 
de la 27 Fira de Titelles de Llei-
da. La nova edició del certamen 
oferirà fins demà diumenge un 
total de 74 funcions a càrrec de 
vint-i-cinc companyies, dos més 
que l’any passat. Algunes de les 
primeres actuacions de la fira 
van registrar un ple absolut, 
com Libèl·lula, de la compa-
nyia Toti Toronell, i l’especta-
cle El Rumor del Ruido, de la 
companyia Onírica Mecánica, 
que ja tenien totes les entrades 
venudes des de feia uns dies. 
També va acabar omplint-se 
l’espectacle inaugural a la nit al 
Teatre de l’Escorxador, a càrrec 
de la companyia búlgara Pup-
pet’s Lab.

Per a la jornada d’avui dissab-
te, bona part de les represen-
tacions de pagament de la fira 
ja van penjar el cartell d’entra-
des esgotades, com és el cas de 
Screen Man, del Teatre de l’Ho-
me Dibuixat; i CorroC, d’Escar-
lata Circus; Antón Retaco, de 
Los Titiriteros de Binéfar; Tria 
Fata, dels francesos La Pendue; 
i la primera de les dos funcions 
previstes d’El petit piano a l’Au-
ditori, una estrena absoluta del 
Centre de Titelles de Lleida so-
bre la figura del pianista lleidatà 
Enric Granados. Los Titiriteros de Binéfar, un clàssic de la fira, a CaixaForum.

LLEONARD DELSHAMS

Els lleidatans Festuc Teatre 

van omplir de públic       

Ricard Viñes a la tarda.

AMADO FORROLLA

ARTS ESCÈNIQUES INAUGURACIÓ

Lleida estrena la festa de les marionetes
Arranca la 27 edició de la Fira de Titelles, amb èxit de públic i una vintena de funcions de pagament 
ja amb entrades esgotades || Carrers i places prenen protagonisme avui amb disset actuacions

ALGUNES CITES D’AVUI

Los Titiriteros de Binéfar  
Antón Retaco. 10.00 h. CaixaForum. 
6€

Cia Toti Toronell 
Libélula. 10.00-12.30-19.00 h. Sala 
Alfred Perenya. 6€

Les Mains Libres 
Infimes Débordements. 11.15-17.30 
h. Pati de l’IEI. Banc Aliments.

El Teatre de l’Home Dibuixat 
Screen Man. 11.15-16.30 h. Teatre 
Julieta Agustí. 6€

Electric Circus 
Headspace. 12.00-19.15 h. P. E. 
Cuito.

Compagnie PELELE 
Penjat d’un fil. 12.00 h. Pl. Paeria.

Campi qui pugui 
Manneke’n Piss. 12.30-17.00 h. Pl. 
Sant Francesc.

Escarlata Circus 
CorroC. 12.30-19.15 h. St. Martí. 6€

Festuc Teatre 
Mr. Parfum. 12.45-8.30 h. Pl. 
Catedral.

Cía Nacho Diago 
La Caja. 16.00-18.00 h. Claustre 
Biblioteca.

David Espinosa/El local  
La triste figura. 16.00 h. La Panera.

ZiPit Company 
Jai, el mariner. 16.20 h. Pl. Paeria.

Centre de Titelles de Lleida 
El petit piano. 17.30-19.15 h. 
Auditori Enric Granados. 6€

La Pendue 
Tria Fata. 21.00 h Teatre 
Escorxador. Sala 2. 10€

Pigmalião Escultura que Mexe 
La filosofía del Tocador + Col·loqui 
Cia. i Lo Pardal Roquer. 21.30h. T. 
Escorxador. Sala 1 (Extra adults).

El retrete de Dorian Gray 
In Memorian. 23.30 h. Cafè del 
Teatre. 7€

Festa 30 anys del Centre de 
Titelles de Lleida 
Ponent Roots (música). 00.30 h. 
Cafè del Teatre. Gratuït.

De fet, per a la jornada de 
demà ja només quedaven en-
trades per a dos espectacles de 
pagament: El retrete de Dorian 
Gray a CaixaForum i el muntat-
ge de la companyia sevillana El 
Espejo Negro a la Llotja. 

La codirectora del certamen, 
Elisabet Vallvé, va comentar 
que “aquest any, per provar de 
pal·liar el fet que les sales petites 
s’omplen ràpid, hem volgut am-

pliar l’aforament dels especta-
cles de pagament amb dos grans 
escenaris com l’Auditori i la Llo-
tja, però amb El petit piano ja 
hem hagut de programar també 
una segona sessió”. 

La reg idora de Cultura, 
Montse Parra; el delegat de 
Cultura, Josep Borrell; i la di-
rectora de l’IEI, Montse Macià, 
van constatar aquest èxit en la 
inauguració de l’Espai Pro, al 
costat de la seu del Centre de 
Titelles, que ha registrat uns 150 
programadors que examina-
ran els espectacles de la fira. El 
certamen desembarcarà avui 
als carrers i places de Lleida per 
convertir, un any més, la capital 
del Segrià en un gran escenari 
per a les marionetes.

AMB 150 PROGRAMADORS

Uns 150 programadors 

s’han inscrit a la Fira de 

Titelles, que reuneix uns 

300 professionals


