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‘La gran família’, un dels espectacles de carrer d’èxit de la companyia de Cervera Fadunito.

FADUNITO

❘ LLEIDA ❘ Les companyies lleida-
tanes de teatre de carrer JAM 
i Fadunito emprendran en els 
pròxims mesos una gira interna-
cional que els portarà a actuar 
en diverses ciutats de Bèlgica, 
Dinamarca, Eslovènia, França, 
Hongria, Noruega, Holanda, Su-
ècia i el Regne Unit, i també a 
Israel. A més, negocien per tan-
car contractacions en llocs tan 
allunyats com Rússia, el Japó, 
la Xina, Mèxic i Nova Zelan-
da. De fet, més del 50% de les 
actuacions d’aquestes dos com-
panyies ja es porten a terme a 
l’estranger. Així, la companyia 
de Cervera Fadunito té previst 
representar el seu espectacle 
d’animació de carrer La gran 
família aquest mateix cap de 
setmana al Festival de Lokeren, 
a Bèlgica, i en el Physical Fest de 
Liverpool, al Regne Unit, mos-
traran una nova obra encara en 
procés de creació, Límits. 

Per la seua part, l’actor d’Al-
fés Jaume Jové (JAM), després 
d’iniciar la seua gira internaci-
onal el mes passat a la fira de 
teatre de carrer més important 
de Bèlgica, a Ieper, portarà prò-
ximament el seu espectacle El 
Mêtre al Zsolnay Light Festival 
d’Hongria.

S’ha de destacar que fa temps 
que les dos companyies col·la-
boren en diverses produccions 
conjuntes, algunes de les quals 
representaran també per l’es-

Les companyies lleidatanes JAM 
i Fadunito, de gira internacional
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ARTS ESCÈNIQUES ACTUACIONS

tranger, com és el cas de Pro-
pers i Babies. 

A més, com és habitual, Fa-
dunito i JAM alternaran la seua 
temporada internacional amb 
actuacions per Catalunya i l’Es-
tat. De tota manera, Ferran Oro-
bitg (Fadunito) afirma que “en-
cara que aquest any hem estat 
en molt llocs a prop de casa, ens 
agradaria actuar més per aquí, 
representar en més municipis 
del nostre territori”.

n En paral·lel a Fadunito, els 
seus dos actors fundadors 
han iniciat també sengles 
projectes individuals. D’una 
banda, Ferran Orobitg ultima 
l’obra Límits, amb el progra-
ma de Suport a la Creació de 
FiraTàrrega, un espectacle 
només de teatre físic multi-
disciplinari en el qual conflu-

eixen el circ, la manipulació 
d’objectes, el moviment, el 
teatre, la música i el clown. 
D’altra banda, Ivan Alcoba 
ha creat Music box, una obra 
de teatre gestual, manipula-
ció d’objectes i clown que va 
estrenar el març al Festival 
de Titelles del Poble Espa-
nyol de Barcelona.

Nou projectes individuals
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Alumnes de l’Aula de Teatre es ‘graduen’ representant ‘Marat-Sade’
❘ LLEIDA ❘ La primera promoció 
d’alumnes de l’Aula Munici-
pal de Teatre de Lleida que han 
cursat el nou cicle formatiu de 
grau superior de Tècniques 

d’Actuació Teatral va culminar 
ahir al Teatre de l’Escorxador 
la posada en escena dels seus 
muntatges de final de curs, una 
versió de Marat-Sade, sota la 

direcció del gerent de l’Aula, 
Antonio Gómez. L’Aula de Te-
atre de Lleida és l’únic centre 
públic de Catalunya que ofe-
reix aquesta titulació.

MÚSICA NOVETAT
FOO

Imatge promocional del quartet lleidatà de rock psicodèlic Foo.

Surt a la venda ‘The Seeker’, un Ep 
de la banda lleidatana de rock Foo
❘ LLEIDA ❘ La banda independent 
lleidatana de rock psicodèlic 
Foo va treure ahir a la venda 
el seu quart treball d’estudi, 
un Ep amb cinc cançons titu-
lat The Seeker (Grans Records/
Onorama Records), coincidint 
amb l’estrena a les xarxes del 

videoclip del tema Outlanders. 
The Seeker és un Ep conceptual, 
amb episodis sonors banyats a 
mig camí entre el rock i dife-
rents matisos atmosfèrics i una 
producció que ha potenciat el 
so anyenc, el fuzz i les guitarres 
acústiques.

Osca s’inhibeix    
a favor de 
Barcelona per la 
taula de Sixena
El delicte denunciat 
podria haver prescrit

LITIGI

❘ OSCA ❘ La titular del jutjat de 
primera instància número 
4 d’Osca, que va admetre a 
tràmit una denúncia penal 
de l’ajuntament de Vilano-
va de Sixena per la subhasta 
prevista a Barcelona el 31 de 
maig d’una taula del segle 
XVI originària del monestir 
de Sixena, va comunicar ahir 
en una interlocutòria la seua 
inhibició a favor dels jutjats 
de Barcelona, després de 
valorar que seria a la capital 
catalana on s’hauria comès 
presumptament el delicte 
denunciat: que la peça ha-
gués estat robada o fos una 
falsificació amb la intenció de 
portar a terme una estafa. En 
relació amb l’existència d’un 
possible robatori, la magis-
trada assenyala que el relat 
dels denunciants parla de 
“suposicions i conjectures”, 
i no descarta la possibilitat 
de prescripció del delicte. La 
jutge va rebutjar la mesura 
cautelar instada de retirada 
de la taula per la brigada de 
Patrimoni de la Policia Ju-
dicial després d’argumentar 
que la peça va ser retirada 
de la venda dimarts passat 
per la sala de subhastes Bal-
clis, que la guarda des de lla-
vors en dipòsit. El lletrat de 
l’ajuntament oscenc, Jorge 
Español, va anunciar ahir 
mateix la decisió de recór-
rer davant l’Audiència d’Osca 
la interlocutòria de la jutge.


