
ment lligades a les festes majors, 
ha afavorit aquesta recuperació.

La companyia viatja majori-
tàriament en furgoneta, “acaba-
rem fent 87.000 quilòmetres  en 
un sol estiu” i quan han de tras-
lladar equipatge voluminós, com 
el de Manneken’s Piss, “el traslla-
dem amb vaixell i sempre arriba 

dies després que nosaltres hàgim 
tornat a casa”. Quan han d’actuar 
en dos països simultàniament –
com va passar amb Madrid i Bèl-
gica– la companyia es desdobla 
en dos equips diferents.

Tindran el seu propi estand a 
FiraTàrrega “un lloc idoni per fer 
contactes per la propera tem-

porada” i compaginaran durant 
l’octubre els dos espectacles amb 
l’inici de la campanya escolar.

El proper espectacle que pre-
paren és la versió “2.0 del primer 
que vam fer, el 2012, el Neenaw, 
neenaw!, que és el so que fa l’am-
bulància que fa d’escenografia i 
que ara es dirà Neenaw!”.

La companyia Campi qui 
pugui allarga la temporada 
d’estiu durant tot l’octubre
Ha actuat a Alemanya, Portugal i Israel, entre altres 
països, amb els premiats ‘Manneken’s Piss’ i ‘Rats’

La companyia lleidatana de tea-
tre de carrer Campi qui Pugui ha 
tingut un estiu trepidant. De fet, 
el ritme d’actuacions ha estat 
tan alt que, tal com explica Cris-
tia García, una de les integrants, 
“hem allargat la temporada d’es-
tiu fins l’octubre”. 

Compaginant els seus darrers 
espectacles Manneken’s Piss i 
Rats!, tots dos premiats a la Fira 
de Titelles, el grup teatral ha es-
tat a França, Portugal, Alemanya, 
Israel, l’Estat espanyol i “també 
a Catalunya, on hem fet quinze 
actuacions, cosa que ens fa espe-
cialment contents, ja que l’estiu 
passat només en vam fer tres”. 
Segons García, el fet d’haver es-
trenat espectacle i una aposta 
dels petits municipis per oferir 
noves propostes, no necessària-

FOTO: C Q P / El integrants de la companyia, que no han parat de viatjar durant l’estiu, a l’aeroport de BCN

Obert el termini 
d’inscripció 
per la Fira de 
Titelles del 2017
La 28a edició de la Fira de Ti-
telles de Lleida, que se cele-
brarà els dies 5, 6 i 7 de maig de 
2017, ha obert el termini d’ins-
cripció per a companyies. Du-
rant aquest temps s’esperen re-
bre al voltant de 300 propostes 
d’espectacles, provinents tant 
de Catalunya com de la resta 
de l’Estat i de diferents països 
estrangers. S’hi sumaran tam-
bé les que l’equip del Centre 
de Titelles coneix i visualitza en 
directe a partir de l’assistència 
i participació en diferents Fires, 
Festivals i trobades professio-
nals i programacions, tant de 
Catalunya com d’arreu.

Romanic Musicau 
clou el seu cicle 
homenatjant Enric 
Granados
El cicle Romanic Musicau de-
dica la seva darrera actuació a 
Enric Granados. L’església de 
Sant Miquèu de Vielha va ser 
l’escenari triat per la cloenda 
de la 18a edició del Romanic 
Musicau, un cicle que combina 
les visites a través d’un audio-
visual i un concert de música 
clàssica. El Festival, que es va 
iniciar al juliol i va cloure diven-
dres passat, tanca amb un ba-
lanç de 1500 persones.

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | OCIO 27

ROSA PEROY
@RPeroy
Lleida

La connexió ‘Miró-Guinovart’, a Verdú Les primeres obres de Guinovart, a Agramunt
Al Mayoral Espai d’Art de Verdú es va inaugurar ahir diumenge l’exposició Guinovart. 
La connexió amb Miró, comissariada per Joan Gil i Conxita Oliver, amb la col·laboració 
de Maria Guinovart, directora i presidenta de la Fundació Privada Espai Guinovart i 
filla de l’artista / FOTO:  Mayoral Espai d’Art

A Agramunt va tenir lloc ahir la inauguració, a l’Espai Guinovart, de la mostra Josep 
Guinovart. Diferents mirades, comissariada per la historiadora de l’art Lara Vidal i 
Santorum. És una mostra d’obres dels seus inicis, en què hi observem la influència de 
l’estil romànic / FOTO:  Espai Guinovart d’Agramunt


