
L’equip artístic de l’espectacle 
Hathi, la darrera producció del 
Centre de Titelles de Lleida, va 
iniciar ahir el seu viatge cap al 
Festival Segni d’Infanzia (Itàlia) 
on hi serà present durant el cap 
de setmana. Aquest espectacle 
és la primera producció de ca-
rrer creada pel centre lleidatà i 
està pensada i dissenyada exclu-
sivament per a ser representada 
a l’aire lliure i entrar així als cir-

cuits tant nacionals com inter-
nacionals de les arts escèniques 
de carrer. Hathi, és un elefant a 
escala real, manipulat per tres 
titellaires que s’obre pas entre 
el públic, invitant-los a fer ca-
mí amb ell cap al seu lloc d’ori-
gen. Amb aquesta producció es 
pretén difondre els valors del 
respecte al món animal i al nos-
tre entorn i natura. Hathi, està 
adreçat a un públic familiar.

En el marc de la 26a 
Mostra d’Arts Escèniques 
Josep Fonollosa, el Teatre 
Municipal de l’Escorxador 
acull la representació de 
l’espectacle familiar ‘El 
Patufet Valent’, amb la 
interpretació de David 
Guàrdia i Núria Castells.

Lleida
REDACCIÓ 
La companyia Talia Teatre repre-
sentarà aquesta tarda a les 18.00 
hores El Patufet Valent, un espec-
tacle de titelles familiar adaptat i 
dirigit per Àngel Pérez, que forma 
part de la 26a Mostra d’Arts Escè-
niques Josep Fonollosa “Fono”. 
El Patufet Valent narra la història 
d’un nen molt petit i entremaliat, 
que sempre està disposat a aju-
dar la seva mare. Un dia, mentre 
fa el dinar, la mare s’adona que 
no té safrà per posar a l’arròs, i el 
Patufet li demana d’anar tot sol 
a comprar-ne. La mare rondina 
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El Centre de Titelles de 
Lleida porta l’espectacle 
‘Hathi’ a un festival a Itàlia

La companyia Talia Teatre 
presenta ‘El Patufet Valent’ 
al Teatre de l’Escorxador

perquè la idea no li agrada gaire, 
però ell hi insisteix tant que acaba 
cedint per no sentir-lo més.

El popular conte del Patufet 
comptarà amb la interpretació 
de David Guàrdia i Núria Castells. 
El disseny i escenografia ha anat 
a càrrec de Jordi Rosselló i Jordi 
Gaya i el vestuari el signa Goretti, 

mentre que la construcció dels ti-
telles és obra de Voltaires. La mú-
sica va a càrrec de Jordi Gaya i la 
il·luminació de Pep Bernadó.

Talia Teatre és una de les com-
panyies més veteranes de la ciu-
tat, ja que es va néixer el 1948. El 
2006 va decidir fer el salt al mer-
cat professional de teatre familiar. 
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