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Lleida acull la ‘puppets party’ més internacional

físic, el mim, la dansa i la manipu-
lació. També ha causat sensació 
Transfiguration. Hi havia molta ex-
pectació per veure el treball amb ar-
gila i pintura del francès Olivier de 
Sagazan, una catarsi de l’artista que 
acaba convertint-se en la seva prò-
pia obra. Igualment a cavall de la 
performance, Macarena Recuerda 
Shepherd ha jugat amb les percep-
cions del públic amb ¡Ay! ¡Ya! creant 
surrealistes personatges inanimats. 

Altres perles han estat Normal-
mente o Viceversa, de Tercio Inclu-
so, una peça que, amb tan sols 15 
minuts i a través d’objectes, és ca-

paç d’explicar una relació de pare-
lla, o les gamberres –i sàdiques– Pa-
rasite circus, de Têtes de Mules, i 
Boucherie Bacul, de PikzPalace, 
amb què la fira ha trencat l’estere-
otip de la pedagogia en les produc-
cions familiars. Tothom ha rigut de 
valent veient esquarterar peluixos 
somrients o imaginant Winnie-
the-Pooh a la brasa. 

Primer estudi sobre el sector 

La fira va arrencar divendres amb la 
presentació del primer Estudi sobre 
el sector del teatre visual i de titelles 
a Catalunya, un encàrrec de l’Insti-

tut Català de les Empreses Cultu-
rals (ICEC) en col·laboració amb 
Unima Catalunya (Unió Internaci-
onal de la Marioneta) per radiogra-
fiar l’ecosistema, detectar-ne els dè-
ficits i afinar-ne les polítiques. L’in-
forme diagnostica la necessitat 
d’admetre la tradició i la hibrida-
ció, la convivència de grups ben di-
ferents i la poca consciència que es 
té com a sector. N’és una bona 
mostra que de les 132 companyies 
registrades hi han col·laborat 59. 
Actualment s’està buscant finan-
çament per a un segon estudi a ni-
vell espanyol, Títeredata.e

La Fira de Titelles congrega 127 funcions, 40.000 espectadors i programadors de 4 continents
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L’espectacle 
inaugural de 
Zero en 
Conducta va 
comparar 
l’ànima dels 
titelles i les 
persones. FIRA DE 

TITELLES DE LLEIDA 

 

‘Orsini’, una bomba força 
innòcua al TNC

l’atemptat que va patir el Liceu el 
novembre del 1893, en la inaugura-
ció de la temporada lírica, en què es 
representava l’òpera Guillem Tell de 
Rossini. Això sí, entre Bolxevics i Or-
sini hi ha alguns elements en comú, 
com el desencís i la paròdia crítica.  

El desencís sobre la possibilitat 
d’una revolució orquestrada per 
uns bolxevics de pa sucat amb oli es 
manifesta a Orsini en uns personat-
ges simbòlics fills de la derrota. Ho 
és el camperol que s’estima la seva 
terra per sobre de totes les coses i 
que defensa l’acció malgrat les cir-
cumstàncies. Ho és l’actriu de tea-
tre a qui finalment no li han donat el 
paper que amb tanta cura havia pre-
parat. I ho és el noi turmentat per 
la seva identitat sexual de noia. 

L’autor els situa en un casament a 
la muntanya tot seguint el llibret 
de Guillem Tell, i allà convoca un 
alter ego de l’anarquista Santiago 
Salvador Franch, un dels acusats 
de l’atemptat al Liceu que va ser 
executat a garrot vil. 

Tot canvia amb la bomba dramà-
tica que converteix el joc de miralls 
en joc de teatre dins el teatre. Un 
joc en què els personatges reivindi-
quen la seva existència encara que 
siguin ben al fons a l’escenari. Pe-
rò tot plegat resulta bastant confús, 
desllorigat, i el conjunt té l’aspec-
te d’un munt d’idees més o menys 
interessants desordenades en un 
tren que no va enlloc. Malgrat l’in-
dubtable alè poètic de l’escriptura, 
malgrat el valor d’algunes de les re-
flexions, malgrat algunes frases bri-
llants, malgrat l’entrega absoluta 
dels intèrprets, malgrat l’acurada 
direcció d’actors del sempre eficaç 
Xicu Masó, costa saber què vol 
transmetre realment l’autor.e

Júlia Barceló en una de les escenes d’Orsini, l’obra 
d’Aleix Aguilà que es pot veure al TNC. MAY ZIRCUS / TNC
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X
andalls, el Tangram, va-
sos de plàstic de cafè de 
màquina... I fins on arri-
bi la imaginació. En la 
30a Fira de Titelles de 

Lleida està clar que els titelles ja no 
són, només, els de fil, guant o altres 
tècniques tradicionals. Així com la 
dansa ha evolucionat de manera 
natural cap al gest i el moviment 
–ho vam ratificar al recent Sismò-
graf d’Olot–, els titelles també han 
traspassat els límits del gènere i 
s’aixopluguen amb el teatre d’ob-
jectes i visual. “En aquests mo-
ments els titelles estan bevent de 
moltes disciplines diferents. Al pú-
blic no el sorprèn no veure un tite-
lla literal sobre l’escenari, està 
obert a descobrir noves tendènci-
es”, afirma Oriol Ferre, codirector 
de la fira amb Elisabet Vallvé.  

L’edició d’enguany –la Puppets 
Party, com s’ha pogut llegir a les 
bosses i xapes que han passejat per 
Lleida els més de 300 professionals 
acreditats, amb programadors pro-
vinents de quatre continents: Euro-
pa, Àsia, Amèrica i, per primer cop, 
Àfrica– ha permès gaudir d’una  
programació rica en llenguatges i 
formats. L’aniversari s’ha celebrat 
amb més oferta que mai: 31 compa-
nyies, 33 espectacles (18 estrenes) 
i 127 actuacions. Amb pràcticament 
tot l’aforament de sala exhaurit i les 
places plenes de gom a gom, s’espe-
rava superar els 40.000 espectadors 
d’altres anys.  

Del cartell n’ha destacat, sens 
dubte, l’inaugural Eh man hé, la 
mecánica del alma, de Zero en Con-
ducta: un espectacle amb múltiples 
capes que homenatja el titellaire i 
integra amb talent i bellesa el teatre 

LLEIDA
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‘Orsini’ TNC SALA TALLERS 22 DE MAIG 

D
esprés d’aquella nota-
ble Bolxevics (Bibliote-
ca de Catalunya, 2013) 
en la qual Aleix Aguilà 
gaudia i ens feia gaudir 

fent humor de coses serioses, sem-
bla que el jove autor s’ha posat ara 
més seriós i menys bromista, tot i 
que alguna picada d’ullet còmica 
s’escola en aquesta Orsini que es pot 
veure a la Sala Tallers del TNC fins 
al 26 de maig. L’obra s’emmiralla en 
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