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Els directors del Centre de Titelles de Lleida recullen el guardó a la sala d’actes de la Paeria.

LLEONARD DELSHAMS

M. CABELLO
❘ LLEIDA ❘ La Fira de Titelles de 
Lleida va rebre ahir el IX Pre-
mi Internacional Ciutat de Llei-
da amb un acte a la Paeria que 
va voler honrar la trajectòria 
artística del festival i la capa-
citat de projectar el nom de la 
ciutat arreu del món. “A més 
del fet d’exportar l’art lleidatà 
a l’estranger, una de les coses 
que més valorem de la fira és 
que ens brinda entreteniment i 
educació més enllà de les pan-
talles”, va apuntar la presiden-
ta del jurat, la periodista Rosa 
Calaf, que també va destacar 
que “hem de donar suport a les 
expressions culturals, ja que de 
vegades es pensa erròniament 
que són prescindibles”. L’alcal-
de, Àngel Ros, va entregar el 
premi al Centre de Titelles i va 
agrair la tasca del jurat, a banda 

de ressaltar la trajectòria de la 
fira, que des de fa prop de trenta 
anys “ha col·locat Lleida en el 
lideratge en l’àmbit de les arts 
escèniques, i ha donat a la ciu-
tat una projecció internacional 
amb cada producció que arriba 
a l’estranger”.

I és que aquest guardó, que 
l’any passat es va entregar al pi-
lot de motociclisme de Cervera 
Marc Márquez, es va instaurar 
el 2009 amb l’objectiu d’home-
natjar persones, institucions o 
entitats de la societat civil que 
hagin contribuït al coneixement 
internacional de la ciutat i el seu 
entorn. En aquest sentit, els res-
ponsables del Centre de Titelles, 
Elisabet Vallvé i Oriol Ferre, 
van rebre amb il·lusió aquest 

La Fira de Titelles, marca internacional
La Paeria distingeix amb el Premi Ciutat de Lleida la companyia organitzadora per projectar el 
nom de la capital al món || Dediquen el guardó a Julieta Agustí i Joan Andreu Vallvé

GUARDONS ARTS ESCÈNIQUES

reconeixement, que van dedicar 
també a Joan Andreu Vallvé i 
Julieta Agustí, l’anterior direc-
tora i creadora amb el seu marit 
de la companyia de titelles, que 
va morir el 2012 en un tràgic 
accident de trànsit. “Ens fa es-

pecial il·lusió per Julieta i Joan 
Andreu, els fundadors del Cen-
tre de Titelles, que van posar en 
marxa la fira fa vint-i-nou anys 
i que segurament mai s’haurien 
imaginat aquesta repercussió. 
Sobretot ens alegra que un acte 

cultural com la Fira de Titelles 
sigui reconeguda com un refe-
rent a la ciutat.”

Participació

I és que per a l’Oriol i l’Eli-
sabet, un dels requisits per 
participar en el festival recau 
en la varietat i la novetat dels 
espectacles. “A partir d’aquí 
seleccionem les produccions 
que s’inclouran al programa i 
les distribuïm als espais més 
adequats”, asseguren, alhora 
que especifiquen que una de 
les finalitats de la fira també és 
posar en relleu el teatre itine-
rant. “Sembla que només es té 
en compte el teatre de sala i el 
festival també busca espectacles 
de carrer de qualitat.”

UNA DÈCADA

La Paeria premia des  

del 2009 les entitats i 

persones que porten la 

marca Lleida a l’estranger

LES CLAUS

Xifres. La 28a Fira de Titelles de Lleida va comptar el 2017 amb 
vint-i-vuit companyies i més de ters-cents professionals en un 
certamen que va reunir al voltant de 40.000 espectadors.

Programació. La pròxima actuació del Centre de Titelles tindrà 
lloc el dissabte 10 de febrer a la sala La Unió d’Alpicat, on farà 
les delícies dels més petits amb l’espectacle El somni de l’espan-
taocells, una obra que compta l’entranyable amistat entre un 
pagès i un espantaocells màgic.

“El festival està 
consolidat i  
tirarà endavant  
molts anys”

n Els responsables del 
Centre de Titel les de 
Lleida, Elisabet Vallvé i 
Oriol Ferre, expliquen que 
el calendari de subvenci-
ons sempre és una de les 
preocupacions més grans, 
malgrat que el festival de 
titelles lleidatà està tan 
consolidat que “les enti-
tats públiques ja coneixen 
la seua importància dins 
del sector”. “Treballem 
en unes condicions que 
no són les idònies perquè 
sempre hem de tancar la 
programació sense saber 
gaire bé de quins diners 
disposem”, expliquen, i 
asseguren que “tenim la 
sort que la Fira de Tite-
lles sempre és ben rebu-
da i tirarà endavant molts 
anys”. 

En aquesta pròxima 
edició, la vint-i-novena, 
que se celebrarà entre els 
dies 4 i 6 de maig, s’han 
inscrit més de tres-cents 
espectacles de titelles d’un 
total de 287 companyies 
d’arreu del món. Malgrat 
que la direcció encara ul-
tima la programació i els 
preparatius del festival, 
les companyies candi-
dates (més de noranta) 
representen a tres conti-
nents diferents: Europa, 
Amèrica i Àsia. Així ma-
teix, hi assistiran més de 
150 programadors inter-
nacionals que veuran en 
els espectacles de la fira 
una oportunitat de nego-
ci i de projecció al mercat 
estranger.

James Ellroy, estrella de la setmana 
BCNegra, rep el premi Pepe Carvalho

LITERATURA CERTÀMENS

L’escriptor va rebre els mitjans ahir al matí.

AGÈNCIES
❘  B A R C E L O N A  ❘  L’e s c r i p t o r 
nord-americà James Ellroy, au-
tor de bestsellers com LA Con-
fidentials i La Dalia Negra, va 
ser guardonat ahir amb el premi 
Pepe Carvalho, en el marc de 
la setmana literària de Barce-
lona BCNegra. Amb to irònic 
i bromista, Ellroy va assegurar 
en aquest acte que és “el rei de 
la ficció negra amb dinou obres 
mestres publicades”, i va afegir 
que la literatura de suspens és 

de primera classe i la resta “no 
val res”. Així mateix, l’escriptor 
va reiterar que el satisfà “molt 
més” guanyar el premi Pepe 
Carvalho que el Nobel de Li-
teratura, tot i que va fer broma 
reclamant els dos milions de 
dòlars de dotació. L’alcaldessa, 
Ada Colau, que va ser l’encar-
regada de presidir la cerimònia 
de lliurament, va celebrar que el 
comissari de la BCNegra, Carlos 
Zanón, hagi pres el testimoni 
de Carvalho i també de la de-

legació de la setmana literària.  
“Ha acceptat dos reptes molt 
importants: no només s’atreveix 
a donar continuïtat a la saga de 
Carvalho, sinó que agafa el re-
lleu de Camarasa”, va apun-
tar Colau, que va recalcar que 
“Barcelona és una ciutat de pau 
que detesta qualsevol acte de vi-
olència”. Per la seua part, Zanón 
va repassar la trajectòria d’Ell-
roy i va celebrar que “ara ets un 
els nostres. Com Montalbán, té 
talent i molt coratge”.
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