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Solidaritat. Èxit del Posa’t la Gorra! a 
Balaguer, que recapta 35.000 € per a Afanoc.
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Tradicions. El conseller El Homrani llegeix el 
pregó de la Festa de Moros i Cristians.
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MAGDALENA ALTISENT

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La Fira de Titelles de 
Lleida va tancar ahir a la nit una 
edició redona, la número 30, 
amb èxit de participació: més de 
350 professionals i uns 40.000 
espectadors des de divendres 
passat, a banda d’entrades es-
gotades en més de la meitat dels 
espectacles de pagament. Els de 
més èxit van ser els muntatges 
dirigits al públic infantil, amb 
localitats esgotades des d’abans 
de començar el certamen. La 
incerta meteorologia primave-
ral va acabar durant el cap de 
setmana per remar a favor de 
la fira i el públic va abarrotar 
també els espais exteriors, car-
rers i places de Lleida que van 
acollir més de la meitat de les 
representacions d’un programa 
que va superar les 125 funcions. 
En l’àmbit professional, durant 
la jornada d’ahir es va presentar 
la plataforma Culturclic, que té 
com a objectiu fer arribar la cul-
tura a qualsevol àmbit a través 
de les noves tecnologies.

La fira va culminar ahir a la 
nit al Cafè del Teatre amb l’en-
trega dels premis. La gran tri-
omfadora va ser la companyia 
catalana Zero en Conducta, ja 
que l’espectacle Eh man hé, la 
mecánica del alma –una copro-

Una Fira de Titelles de rècord
La 30 edició del certamen atreu 40.000 espectadors i tanca amb més de la meitat de les funcions 
de pagament amb entrades esgotades || Zero en Conducta i El Patio Teatro, els més guardonats

ARTS ESCÈNIQUES BALANÇ

‘Hippos’, dels lleidatans Zum Zum Teatre. La singular ‘carnisseria’ dels belgues Pikzpalace.

La jornada, a 
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

ducció amb la Fira de Titelles i 
que va inaugurar el certamen 
divendres a la Llotja– va rebre 
tres distincions: el Drac d’Or a 
la millor interpretació, el premi 
dels festivals internacionals i 
el nou guardó creat aquest any 
i atorgat per un jurat juvenil. 
Una altra triomfadora va ser 
la companyia riojana El Patio 
Teatro, que es va endur el Drac 
d’Or a la millor dramatúrgia 
pel muntatge Conservando 
memoria, guardonat també 
amb el premi de les autonomi-
es. Per la seua part, el francès 
Olivier de Sagazan va guanyar 
el Drac d’Or Julieta Agustí al 
millor espectacle per l’obra per 
al públic adult Transfiguration. 
La companyia lleidatana Toc de 
Fusta va ser distingida amb el 
Drac d’Or d’arts de carrer per la 
instal·lació Els amics d’en Cru-
só. La companyia Giramàgic va 
rebre el premi del jurat infantil 
i Tian Gombau, el de millor es-
cenografia per Sabates noves.
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El ‘cabaret’ dels francesos Théâtre Jaleo, ahir a l’Escorxador. La Fira de Titelles va reunir titelles de totes les mides per l’Eix Comercial de Lleida.N
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