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Disseny de Joan-Andreu Vallvé de l’elefant Hathi per a l’espectacle itinerant del Centre de Titelles.

CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA

J.B.
❘ LLEIDA ❘ Les nou produccions prò-
pies estrenades pel Centre de 
Titelles de Lleida al llarg dels 
seus trenta anys d’història van 
ser ideades per representar-se 
en un escenari teatral. Per això, 
a l’hora de buscar nous reptes, 
els responsables de la compa-
nyia lleidatana han pensat ara 
a sortir literalment al carrer. Ai-
xí, el nou projecte, el desè en la 
trajectòria del Centre de Tite-
lles, serà un espectacle itinerant 
que sorprendrà els passejants 
en carrers i places. Una sor-
presa provocada sobretot per 
les proporcions de la marioneta 
protagonista de l’obra Hathi: un 
elefant de mida real. L’objectiu 
és presentar aquesta nova pro-
ducció durant la pròxima Fira 
de Titelles de Lleida, del 5 al 7 
de maig.

Joan-Andreu Vallvé té a les 
seues mans el disseny d’aquesta 
marioneta gegantina, encara 
que “de moment només l’hem 
plasmat sobre el paper”, com 
pot veure’s en el dibuix que 
acompanya aquestes línies. Ori-
ol Ferre, codirector del Centre, 
va explicar que “estem experi-
mentant amb diversos materials 
per veure com la construirem, i 
ens agradaria que fos amb bam-
bú”. De fet, seria un material 
que recordaria el significat de 
la paraula hathi, el nom que es 
dóna als elefants en un dialecte 

Primera obra de carrer del Centre 
de Titelles de Lleida en 30 anys
Al maig estrenaran ‘Hathi’, amb una marioneta d’un elefant de mida real

ARTS ESCÈNIQUES PROJECTE

de l’Índia i un dels paquiderms 
protagonistes del famós Llibre 
de la Selva. “Farà uns tres me-
tres d’alçada i serà manipulat 
per dos actors al seu interior”, 
assenyala Ferre. L’objectiu de 
l’espectacle itinerant serà “veu-
re passejar l’animal per carrers i 
places, amb un moviment lent i 
poètic alhora, amb música, po-
sant en relleu el respecte al món 
animal”, va afegir el codirector 
del Centre.

n La 21a edició del cicle de 
teatre de marionetes Joc al 
ninot, al gener i al febrer a 
CaixaForum Lleida, ja comp-
ta amb un cartell de cinc es-
pectacles. La companyia del 
Centre de Titelles de Lleida 
obrirà i tancarà el programa 
el 22 de gener i 19 de febrer 
amb les obres Kissu i Xim, 

respectivament. De Paper 
presentarà Dins la panxa 
del llop (29 de gener); la 
Cia. Petit Bonhom, 7 ratolins 
(5 de febrer), i la Cia. Sifó, 
Maüra, filla de la terra (12 
de febrer). Entrades ja a la 
venda (7 € platea i 5 € amfi-
teatre), amb doble funció de 
cada obra (11.00 i 12.30 h).

El ‘Joc al ninot’, amb 5 espectacles

Homenatge i lectura de 
textos de Màrius Torres
❘ LLEIDA ❘ L’Ateneu Popular de 
Ponent commemorarà el pro-
per 29 de desembre el 74è 
aniversari de la mort de Mà-
rius Torres amb una ofrena 
i un homenatge als jardins 
que porten el nom del poeta, 
al costat dels jutjats del Ca-
nyeret, a partir de les 17.00 h. 
També es llegiran fragments 
de la seua obra. Qui vulgui 
participar en aquesta lectura, 
pot contactar amb Salvador 
Escudé a l’adreça electrònica 
sescude1@gmail.com.

Rapsusklei, a Lleida  
l’1 d’abril amb ‘Origami’

❘ LLEIDA ❘ El raper saragossà 
Rapsusklei actuarà a la sala 
La Boîte de Lleida el pròxim 
1 d’abril en el marc de la gira 
de presentació del seu nou 
àlbum, Origami, publicat el 
mes passat, en el qual l’artis-
ta planteja un viatge als seus 
orígens.

Alumnes del Taller de 
Música, al Cafè del Teatre

❘ LLEIDA ❘ L’escola Músics Taller 
de Música oferirà avui (18.00 
h, gratuït) al Cafè del Teatre 
de Lleida la seua tradicional 
audició de Nadal amb els 
alumnes d’infantil i de grau 
elemental de música moder-
na i clàssica.

El concert de Nadal  
de la UdL, a Cappont

❘ LLEIDA ❘ L’auditori del Cen-
tre de Cultures de la UdL, a 
Cappont, acollirà avui (20.00 
h) el concert de Nadal del cor 
UniCorn i l’orquestra Ensem-
ble UdL.
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Fotos i manuscrits de Vázquez Montalbán, a la vista del públic.

La Biblioteca de Catalunya rep  
el fons documental Montalbán
AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ Manuscrits i meca-
noscrits amb anotacions, 600 fo-
tos, cartes, articles, 1.500 llibres 
i 800 revistes de la seua biblio-
teca personal i 136 documents 
sonors o audiovisuals confor-
men el fons de Manuel Vázquez 

Montalbán, que Anna Sallés, 
viuda del periodista i escriptor 
mort el 2003, va entregar ahir a 
la Biblioteca de Catalunya en un 
acte amb el conseller de Cultu-
ra, Santi Vila. Aquest va expli-
car que el material estarà aviat 
a disposició dels interessats.

EUROPA PRESS
❘ BARCELONA ❘ Els residents a les 
ciutats de Lleida, Girona i Tar-
ragona són els que presenten 
una afició més gran (amb un 
54% de la població) a visitar 
museus i exposicions, a força 
distància dels veïns de la ciutat 
de Barcelona (42%) –a pesar de 
l’oferta museística més gran– o 
de la resta d’aquesta provín-
cia (40%). Així mateix, a l’altre 
costat de la balança, la població 
resident a la província de Llei-
da (excloent-ne la capital) és la 
que presenta un índex de parti-
cipació més baix en matèria de 
museus i exposicions, amb una 
taxa entorn del 33%. Aques-
tes són algunes de les dades 
de l’informe sobre les pràcti-
ques culturals dels catalans als 
museus el 2015, presentat ahir 

pel departament de Cultura i 
l’Institut Català de Recerca a 
Patrimoni Cultural.

Una altra de les dades més 
significatives d’aquest infor-
me és que el 60% dels catalans 
més grans de 14 anys no va vi-

sitar cap museu, galeria d’art 
o conjunt patrimonial durant 
el 2015, la majoria per falta 
d’interès, mentre que el 25% 
va anar almenys a un, la qual 
cosa es tradueix en una xifra 
d’1.540.000 visitants. 

Es tracta d’uns percentatges 
similars al d’enquestes fetes a 
Espanya i Europa. Pel que fa 
al 60% de les persones que no 
han visitat mai un museu, el 
40% diu que és per falta d’in-
terès, mentre que un 27% al-
lega que és per falta de temps 
i un 24% es decanta per altres 
alternatives de lleure, i l’argu-
ment del preu queda relegat a 
un quart lloc. La taxa de po-
blació que declara visitar mu-
seus o exposicions creix també 
a mesura que augmenta el seu 
nivell d’estudis.

Els veïns de Lleida, per sobre  
de Barcelona a visitar museus
Informe sobre pràctiques culturals dels catalans el 2015
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La ciutat de Lleida
z  Un 54% dels residents de 
Lleida té el costum de visitar 
museus o exposicions. A la 
ciutat de Barcelona, la taxa es 
queda en el 42%.

La província de Lleida
z Excloent-ne la capital, només 
un 33% dels residents visita 
museus o exposicions.


