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Divendres, 11 de gener del 2019

Escena

Quim 
Masferrer,  
un ‘foraster’  
a Térmens

El popular actor  
i presentador de  
TV3 ret homenatge 
al públic a l’obra 
‘Bona gent’

Cine

Estrena 
de la nova 
aventura 
d’Astèrix

Els personatges de 
Goscinny i Uderzo 
protagonitzen ‘El 
secreto de la poción 
mágica’

Música

La cafeteria 
Slàvia obre els 
concerts del 
25 aniversari

El músic basc Xabi 
Solano, primer 
convidat de la nova 
temporada de la sala 
de les Borges

L
a companyia de titelles Jor-
di Bertran, una de les més 
reconegudes i prestigioses 

del país, obrirà aquest diumenge 
vinent la 23 edició del cicle tea-
tral Joc al Ninot, que organitza 
cada any el Centre de Titelles 
de Lleida a l’auditori del centre 
CaixaForum. El veterà titellaire 
Jordi Bertran, que a la 28 Fira 
de Titelles de Lleida va oferir 
un “aperitiu” de l’obra Circus, 
estrenarà la nova edició del cer-
tamen de teatre familiar amb 
l’espectacle sencer de titelles de 
fil, inspirat en la música i obra 
del creador del personatge de 
Charlot, Charles Chaplin. Char-
lot, un dels personatges més cè-
lebres de la primera meitat del 

segle XX sortit del món del cine, 
ens farà una exhibició amb els 
seus patins de quatre rodes. Una 
escena inspirada en una de les 
seues pel·lícules, Tiempos mo-
dernos. Raquell, la venedora 
de flors, serà la companya d’es-
cena de Charlot, la musa que 
habita en els seus somnis, un 
titella inspirat en el personatge 
de la venedora de violetes de la 
pel·lícula Luces de la ciudad, de 
Charles Chaplin. Circus tam-
bé comptarà amb un pallasso 
i una pallassa funambulistes 
que arriscaran les seues vides 
al ritme de la música de Charles 
Chaplin, a la corda fluixa, per 
mostrar el que senten l’un per 
l’altra.

Charlot, 
estrella del 
‘Joc al Ninot’
Teatre familiar. La 23 edició del cicle 
de titelles Joc al Ninot, que organitza 
el Centre de Titelles de Lleida, arranca 
diumenge a l’auditori del CaixaForum 
Lleida amb Charlot de protagonista.

Diumenge
Lleida
CaixaForum

FAMILIAR

‘Circus’

Companyia Jordi Bertran.

11.00 i 12.30 h. Preu: 7 € pla-
tea i 5 € amfiteatre.

n Joc al Ninot seguirà amb quatre matinals més els següents 4 
diumenges: el 20 de gener, amb El petit elefant (Centre de Titelles); 
el 27 de gener, amb Matito i la grandíssima roda de fira; el 3 de 
febrer, amb la companyia Pep López (Per terra de dracs); i el 10 
de febrer, de nou el Centre de Titelles, amb La Jana i els 3 óssos.

Un cicle amb quatre obres més


