
Lleida
REDACCIÓ 
Aquest diumenge el Centre de 
Titelles de Lleida serà present al 
15è Festival Internacional de Ti-
telles de Oropesa del Mar amb 
Hathi, producció estrenada en 
el marc de la 28a Fira de Ttitelles 
de Lleida, on realitzarà una sessió 
oberta al públic familiar.

Aquest espectacle és la prime-
ra producció creada pel Centre 
de Titelles, dissenyada exclusiva-
ment per a ser representada a 
l’aire lliure i entrar així als circuits 
tant nacionals com internacionals 
de les arts escèniques de carrer.

Hathi, és un elefant a escala 
real, manipulat per 3 titellaires 
que s’obre pas entre el públic in-
vitant-los a fer camí amb el seu 
lloc d’origen.

Amb aquesta producció, pre-
tenen difondre els valors del res-
pecte al món animal i a l’entorn 
natural. Hathi, és un espectacle 
sense text, que ha despertat l’in-
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‘Hathi’, producció del 
Centre de Titelles de Lleida 
viatja a Oropesa del Mar 

terès dels programadors interna-
cionals, i compta amb diverses re-
serves per a ser programat, com 
també la confirmació amb actua-
cions al setembre a FiraTàrrega i 
al Festival Mondial de Marionne-
tes de Charleville, on es preveu 
que sigui visionat per programa-
dors internacionals i nacionals.

L’espectacle va estrenar-se al 
maig, i des de llavors ja ha realit-
zat diverses actuacions a La Mos-
tra de Teatre d’Alcoi, al Festival de 
Títeres de Santillana del Mar, Vila-
franca del Penedès o a la prime-
ra edició del Festival de Xalaro de 
Platja d’Aro. Es tracta d’un mun-
tatge adreçat a un públic familiar.

CRITICA CINEMA

La història. Els USA, ara. El 
veterà campió Rayo Mc-
Queen perd davant el jove 

Jackson Storm, i per tal de re-
cuperar-se accepta ser entre-
nat per la Cruz Ramírez, que el 
sotmet al mareig de les tecno-
logies punta. 
Les formes. Disney es va crus-
pir la Pixar. El resultat ha estat 
treure suc a seqüeles i franquí-
cies, proveint ‘merchandising’ 
a l’ample. Cars 3 
posa en evidèn-
cia les vir tuts 
i  defec tes  de 
la sèrie. Esbor-
rar del mapa els 
humans, alhora 
que s’humanit-
zen els cotxes. 
A n t r o p o m o r-
fisme distòpic. 
Dotar de llen-
guatge corpo-
ral els vehicles 
tampoc no dó-
na per a mas-
sa expressivitat. 
Per tant, el guió 
ha de salvar la 
papereta. I el de Cars 3 adapta 
els coneguts tòpics de l’epope-
ia esportiva (que l’edat no per-
dona però cal saber adaptar-se, 
lluitar, etcètera) que ens reme-
ten als Rocky Balboa, Pistorius 
o al mateix tità Prometeu. Pas-
sa, però, que aquest discurs 
crepuscular igual no entusias-
ma prou els més joves de la pla-
tea. Amb nostàlgica fotogènia, 
tons ocres i paisatges terrossos, 
corporativisme rural i asèpsia 
urbana a mitja llum, olors con-
taminants a western motorit-
zat, Cars 3 transita entre l’ahir i 
l’avui. ‘M’exalta el nou i m’ena-

mora el vell’, sintetitza el pastis-
ser poeta J.V. Foix. Per contra-
restar un discurs que podria te-
nir un cert regust retrògrad, la 
colla de guionistes, sis, catapul-
ten la presència i protagonis-
me d’una dona, l’aerodinàmi-
ca Cruz Ramírez, capaç d’agafar 
el relleu del mateix Rayo Mc-
Queen, i fer-li fumar el tub d’es-
cap al fatxenda Jackson Storm. I 
parlant de velles glòries Fórmu-

la 1, no deixa de 
tenir el seu mor-
bo que el capa 
caiguda Fernan-
do Alonso po -
si la seva veu al 
servei d’un bò-
lid que va de bò-
lid. Ei! Atenció 
al  cur tmetrat-
ge escolar ‘Lou’ 
que obre la vet-
llada. Prodigi de 
sincretisme nar-
ratiu i d’imagi-
nació visual en 
contra de l ’as-
setjament esco-
lar. 

El fons. Renovar-se o morir. 
Potser millor: tutelar la jove-
nalla femenina amb tant de ta-
lent com els veterans de l’escu-
deria. La imatge. Rayo McQue-
en i Cruz Ramírez enmig d’una 
esvalotada manada de tractors 
en estampida. 
La frase. ‘La verdad siempre 
es más rápida’, recorda el vell 
Smokey. I si això no és menti-
da, el sanedrí numantí del Puig-
demont és una tortuga dels 
Galápagos. 
La recomanació. Ideal, indis-
pensable, per a col·leccionistes 
de ‘cars’ femenines.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Elles agafen el relleu

Cars 3
Director: Brian 

Fee. Guió: 
Robert L. Baird. 
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Thomas Sigel. 
Música: Randy 
Newman. USA, 
2017. 109’. JCA 

Alpicat, Majestic 
Tàrrega, La 
Lira Tremp. 

El pati de l’IEI va acollir ahir dins 
del cicle d’activitats en viu del 75è 
aniversari l’actuació de Xavier Ba-
ró que va presentar el seu desè 
treball discogràfic I una fada ho 
trasmuda, on l’artista s’endinsa 
en l’íntim i alhora universal te-
rritori de les cançons d’amor i de 
misteri.

Concert de 
Xavier Baró a l’IEI 
amb motiu del 
75è aniversari
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