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‘Blancaneu’ de Campi qui 
Pugui inicia diumenge            
el cicle ‘Cavall Fort’
Cinc obres fins al pròxim 18 de desembre

TEATRE INFANTIL I JUVENIL

Els organitzadors van presentar ahir la 44a edició del cicle de teatre infantil i juvenil ‘Cavall Fort’.

❘ LLEIDA ❘ La companyia lleidatana 
Campi qui Pugui obrirà aquest 
diumenge, 27 de novembre, la 
44a edició del cicle de teatre in-
fantil i juvenil Cavall Fort, que 
comptarà amb cinc funcions fins 
al proper 18 de desembre al Te-
atre Principal de Lleida. L’obra 
inaugural serà Blancaneu, a les 
11.30 hores, la mateixa hora en 
què es duran a terme la majo-
ria de les representacions, a ex-
cepció de l’11 de desembre amb 
Naün de La Inestable 21, que 
tindrà lloc a les 18.30 h. Com és 
habitual, Cavall Fort col·labora 
amb Creu Roja Joventut, amb la 
campanya d’una fila 0 per a la 
recollida de joguets, que tindrà 
lloc aquest diumenge.

La cita següent serà el 4 de 

desembre amb Gulliver del 
Centre de Titelles, seguida de 
Salvatges de La Petiestable 12 
de l’Aula Municipal de Teatre 
l’11 de desembre, el mateix dia 
que a la tarda, a les 18.30 h, ac-
tuaran els més grans de l’Au-
la Municipal, La Inestable 21, 
interpretant l’esmentada obra 
Naün. Finalment, l’Aula Mu-
nicipal de Teatre escenificarà 
Star Teatrek, l’obra amb què es 

ÒSCAR MIRÓN

clausurarà el cicle el dia 18 de 
desembre.

S’ha de destacar que l’Aula 
Municipal de Teatre ha col·la-
borat sempre amb Cavall Fort 
amb una producció pròpia per 
finalitzar el cicle, mentre que, 
en aquesta ocasió, amb motiu 

del seu 35è aniversari, oferirà 
les dos funcions especials del dia 
11 a part de la final, el dia 18. 
El preu de les entrades a totes 
les obres és de 5 euros.

El cicle Cavall Fort, des del 
seu inici el 1973, s’havia dut a 
terme en diverses ciutats de Ca-

talunya, encara que actualment 
Lleida és l’única que el manté. 
La iniciativa va nàixer per pro-
moure el teatre en català que 
no feia cap altra institució. Avui 
dia, continua sent vàlida per do-
nar a conèixer el teatre en català 
infantil i juvenil.

SOLIDARI

Fila 0 en col·laboració             
amb Creu Roja Joventut  
per recollir joguets en                   
la sessió del dia 27

Garcia i l’alcalde d’Agramunt, Bernat Solé, a l’exposició de la Fundació Viladot.

X. SANTESMASSES

R. BANYERES

❘ LLEIDA ❘ El Collège d’Espagne de 
la Cité Universitaire de París 
exhibirà l’octubre del 2017 la 
mostra que pot veure’s fins a 
finals d’any a la Fundació Vila-
dot d’Agramunt, París, 1952. 
L’exposició dels pintors resi-
dents al Collège d’Espagne, a 
què s’afegiran noves peces. La 
instal·lació urgellenca recrea la 
mostra que entre el 31 de març i 
el 9 d’abril del 1952 va tenir lloc 
al Col·legi d’Espanya de la ca-
pital francesa amb obres de 16 
creadors, entre ells Lluís Trepat 
(Tàrrega, 1925), vinculats a la 
institució, que s’havia convertit 
en un important lloc d’acollida 
d’intel·lectuals exiliats després 
de la Guerra Civil espanyola i 
entre els quals no faltaven ni 
els artistes, ni les manifestaci-
ons culturals, gràcies a un siste-
ma de beques impulsat per les 
ciutats de Barcelona, València 
i Madrid, que permetia que els 
pintors residissin en un col·legi 
mentre s’obrien camí cap a la 
professionalització.

En aquest sentit, van ser pa-
radigmàtics els casos de Trepat 
i Manuel Valls, pare del pri-
mer ministre francès. De fet, 
va ser en aquesta època que el 
lleidatà va reflectir a les seues 
pintures escenes dels carrers 
parisencs amb colors plens de 
claredat. Van acompanyar Tre-
pat altres noms com Francisco 
Alcaraz (Almeria, 1926), Marc 
Aleu (Barcelona, 1922-Cada-
qués, 1996), Francisco Farreras 

Lluís Trepat torna a París
El Col·legi d’Espanya de la capital francesa acollirà l’exposició que pot veure’s 
a la Fundació Viladot d’Agramunt || La mostra, la pròxima tardor

ART HISTÒRIA

n El comissari de l’exposi-
ció de la Fundació Viladot 
d’Agramunt, Josep Miquel 
Garcia, crític d’art de SE-
GRE, va explicar durant la 
inauguració de la mostra a 
Agramunt que “hi ha una 
sintonia en la manera de 
pintar de tots ells. És una 

pintura postpicassiana, sen-
se colors molt vius, com in-
fluïda per la llum de París i 
amb referències figuratives”. 
Segons la seua opinió, “molts 
van quedar marginats per la 
història, però la seua perso-
nalitat és digna de ser recor-
dada”, va assenyalar Garcia.

Una sèrie de creadors amb una 
sintonia en la manera de pintar

(Barcelona, 1927), Vicente Fi-
llol (València, 1923), Josep M. 
Garcia-Llort (Barcelona 1921-
2003), Josep Lloveras (Cassà 
de la Selva, 1922-Barcelona, 
2014), Jordi Mercadé (Barce-
lona, 1923-2005), Federico 
Montañana (València, 1928-
2005), Xavier Oriach (Sabadell, 
1927), August Puig (Barcelo-
na, 1929-Girona, 1999), Juan 
A. Rodríguez-Roda (València, 
192-Bogotà, 2003) i Ricardo Za-
morano (València, 1924).

Granados          
sonarà al Teatro 
de la Zarzuela

MÚSICA

❘ MADRID ❘ El Teatro de la Zar-
zuela celebra la música del 
lleidatà Enric Granados, a 
banda d’Isaac Albéniz, Ma-
nuel de Falla, Joaquín Turi-
na i Federico García Lorca, 
amb el recital Desconcierto, 
que es presentarà dissabte 
vinent, 26 de novembre, i re-
uneix la pianista Rosa Tor-
res-Pardo, la cantaora Ro-
cío Márquez i l’actor Alfonso 
Delgado. 

El primer dels tres blocs 
en què està dividit el concert 
portarà per títol Goyescas, 
en honor del compositor i 
pianista lleidatà.

Palomas, Premio 
Nacional de 
Literatura Infantil

GUARDONS

❘ MADRID ❘ Alejandro Palomas 
va obtenir ahir el Premio Na-
cional de Literatura Infantil 
y Juvenil en l’edició 2016 per 
la seua novel·la Un hijo, pu-
blicada simultàniament, el 
març del 2015, en català (Un 
fill) i en castellà. 

Palomas (Barcelona, 1967) 
és llicenciat en filologia an-
glesa i Master in Poetics pel 
New College de Califòrnia 
a San Francisco. Entre les 
seues obres, traduïdes a vuit 
llengües, destaca la trilogia 
formada per Una mare, Un 
fill i Un gos.


