
“Per una companyia de casa 
guanyar dos anys a la Fira és 

doble motiu d’orgull”

CRISTINA GARCIA
 Cofundadora de Campi qui Pugui

DE CUA D’ULL Rosa Peroy  @RPeroy

Garcia (Lleida, 1988) va 
fundar la companyia te-
tral Campi qui pugui fa 
nou anys, junt amb el seu 
company Jordi Pedrós. 
En aquest temps, el grup 
teatral ha anat consoli-
dant-se com una de les 
formacions més solvents 
de casa nostra. El seu an-
terior espectacle Rats!, 
pel qual van meréixer el 
Drac d’Or a la Fira de Tite-
lles de l’any passat els va 
portar de gira a països tan 
llunyans com Austràlia. 
Amb el nou espectacle, el 
divertidíssim Manneken’s 
Piss, que van presentar 
a FiraTàrrega, han tornat 
a guanyar el Drac d’Or al 
Millor Espectacle de Carrer a la Fira de Titelles 
que s’acaba de celebrar a Lleida. Talent lleidatà 
reconegut internacionalment en una fira lleida-
tana reconeguda internacionalment.

Esperàveu de nou aquest guardó?
En absolut. La Fira de Titelles de Lleida s’està con-
vertint en un referent internacional. Hi ha una 
quantitat enorme de propostes de tot el món 
per representar-se a Lleida. Siguis d’on siguis, és 
molt difícil que puguis entrar programat, perquè 
vénen molts programadors d’arreu del món. És 
una plataforma perfecta per la gent de teatre i si 
a més la fem a casa, doble motiu d’orgull.
L’any passat vau participar per primer cop.

Sí, amb Rats!, va ser una 
gran alegria que ens va 
permetre fer gira per Eu-
ropa i arribar a Austràlia.
I heu tornat a ser premi-
ats enguany.
Encara no ens ho creiem. 
El mateix guardó per un 
altre espectacle, el Man-
neken’s Piss. De cop, tota 
la nostra feina i l’esforç es-
merçat ens la reconeixen 
professionals de fora, per 
segon cop i a casa nostra! 
Una injecció d’autoestima 
molt gran...
‘Manneken’s Piss’ què 
és?
Representa la inaugura-
ció d’una font a la ciutat. 
A la plaça Sant Francesc 

semblava fet a mida... Està inspirat en la font de 
bronze de Brussel·les, un nen que fa pipí. A partir 
d’aquí vam començar a idear un espectacle amb 
titelles que tiren aigua.
És un espectacle sense diàleg.
Sí. Teníem ganes de provar fórmules diferents i 
juguem amb màscares, interactuant amb el pú-
blic. Hem comptat amb la col·laboració del Toti 
Toronell, amb qui tenim una molt bona relació.
Assajàveu al seu local, a Olot.
Sí, que porta per nom Can Pixola: Campi qui pu-
gui assajant a Can Pixola l’espectacle dels pixa-
dors. Era gairebé una predestinació!
I ara?
Ara, de gira per Alemanya, Portugal, Israel... 

Amb Toti Toronell assajàvem 
a Olot: Campi qui Pugui a Can 

Pixola assajant Manneken’s Piss!
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La presentació del llibre 7 dones 
de Lydie Salvayre, autora francesa 
amb arrels espanyoles, va ser plu-
rilingüe. L’autora, ahir a Lleida, va 
començar en francès, però a me-
sura que anava responent va bar-
rejar-ho amb el castellà i el català 
de manera natural. A més, algu-
nes preguntes es van fer també 
en diferents idiomes. Bé, tot ple-
gat, va esdevenir una simpàtica 
Torre de Babel, que va demostrar 
que si ens volem entendre l’idio-
ma no ha de ser un impediment.
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Lydie Salvayre
Escriptora

Albert Esteve
President del 
Lleida Esportiu

Donald Trump
Candidat republi-
cà a la Casa Blanca

Premi Goncourt 2014 –la distin-
ció més important pels escriptors 
a França– ara edita amb Pagès el 
llibre 7 dones, una ressenya de les 
seves set escriptores favorites.

El màxim responsable del club va 
presentar ahir el pla de pagaments 
i va assegurar que a finals d’aquest 
mateix mes es posaran al dia les 
cinc nòmines que es deuen.

The Rolling Stones no vol que la se-
va música soni als seus actes electo-
rals i asseguren que “no van autorit-
zar mai utilitzar les seves cançons” 
al virtual aspirant republicà.

EM BALLA 
PEL CAP 
| Cristina 
Torrent
@cris_torrent |

Llibertat de 
premsa
El 3 de maig passat es va ce-
lebrar el Dia Mundial de La 
Llibertat de Premsa. Una altra 
d’aquelles dates assenyalades 
que celebrem per recordar 
que la llibertat és un bé escàs 
i car. La teva llibertat, amic pe-
riodista, està amenaçada. La 
meva, lectora, també. Els re-
molins de la censura i dels po-
ders fàctics ens xuclen i porten 
anestèsicament cap al fons. 
Objectiu: uniformar, monoto-
nitzar i neutralitzar la socie-
tat. Així tot és més fàcil. Per a 
“ells”. Impassibles, els mitjans, 
com petits titelles, giravolten 
seguint el propòsit dels seus 
amos: “Així fan, fan, fan, fan 
tres voltes i se’n van”. El quart 
poder al servei de la incomuni-

cació. Els lectors patim el seus 
efectes perversos. Potser en-
cara hi som a temps. Pensa en 
mi. Sóc la teva lectora. La teva 
raó de ser. Saps què vull. I el 
que no. No vull ser l’estrany cas 
de la lectora atrapada en un 
mitjà posseït. No vull la infor-
mació passada pel Túrmix. No 
vull un monòleg del poder. Vull 
llegir aquells articles dels pe-
riodistes que encara escriuen 
pels seus “lectors”. Deixa’m 
que trobi pels meus propis 
mitjans les respostes o, millor 
encara, que obri els meus pro-
pis interrogants. Com deia un 
periodista francès a Libération, 
“Els mitjans no guanyaran res 
tractant el lector d’imbècil.” 
Per molts anys!

La teva llibertat, 
amic periodista, 
està amenaçada. La 
meva, lectora, també


