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La Baldufa, durant un assaig de ‘Chapeau’ al Magical Media.

J.BARRULL

A.SISCART
❘ LLEIDA ❘ El teatre familiar fet a 
Lleida pot presumir des de fa 
diversos anys d’un nivell òptim 
de qualitat. Companyies pro-
fessionals com Xip Xap, Cam-
pi Qui Pugui, Centre de Titelles 
de Lleida o La Baldufa en són 
una prova i coincideixen sovint 
als principals festivals estatals i 
europeus. Tanmateix, les obres 
programades a la capital del Se-
grià dirigides als més petits són 
“escasses”, i aquelles pensades 
per a una franja d’edat preadoles-
cent, d’uns 8 a 14 anys, “gairebé 
inexistents”. Així de contundent 
es va mostrar en declaracions 
a SEGRE Enric Blasi, membre 
de La Baldufa, que va denunciar 
que “fins Nadal, amb Hamelí i 
Amour, els nens i nenes d’aquesta 
franja no podran anar al teatre 
perquè no hi ha res per a ells”. 
“El que no pot ser és que Alpicat 
o Juneda tinguin més en compte 
els joves que Lleida”, va postil·lar 
el lleidatà.

L’opinió de Blasi respecte a 
aquesta suposada falta d’oferta 
no és l’única. Des de l’Associa-
ció Professional de Teatre per 
a Tots els Públics de Catalunya 
(TTP), entitat que promou el 
teatre familiar i que agrupa les 
principals companyies catalanes 
del sector, l’opinió és la mateixa. 
“La situació és així des de ja fa 
molts anys. Som conscients que 
amb tants canvis polítics és di-
fícil progressar però necessitem 
un programa estable a Lleida”, 
es va lamentar Cristina García, 

El teatre familiar, ‘lluny’ de Lleida
Companyies lleidatanes critiquen la falta d’espectacles dedicats a menors malgrat 
la qualitat de les creacions || La franja entre 8 i 14 anys, la més afectada

ARTS ESCÈNIQUES REIVINDICACIONS

integrant de Campi Qui Pugui i 
membre de la junta de l’associ-
ació. En aquest sentit, fa just un 
any les principals companyies 
lleidatanes de teatre familiar es 
van reunir amb responsables de 
la programació teatral municipal 
per traslladar la seua “preocu-
pació” arran de la falta d’espec-
tacles. “Potser encara és aviat 
per esperar resultats, però la re-
alitat és que seguim igual”, va 

recalcar García, que va remarcar 
que “quan veïns de Lleida han 
de desplaçar-se als municipis de 
la comarca per gaudir del teatre 
infantil és que alguna cosa falla”.

La presidenta de l’associació 
TTP, Maria Hervàs, és del ma-
teix parer i creu que “el problema 
no és només a nivell lleidatà”, 
encara que es fa més palpable 
al tractar-se d’una ciutat “amb 
la Fira de Titelles entre els seus 
festivals de referència i amb for-
macions de tanta qualitat”. En 
el que sí que coincideixen tots 
és a destacar que “els principals 
damnificats són els nens i nenes”. 
“Hi ha molt poca sensibilitat so-
cial en tot el que fa referència als 
infants”, va sentenciar en aquest 
sentit Blasi.

La Saleta, un 
equipament 
compromès  
amb els petits

n Paral·lelament als equi-
paments municipals, el 
teatre La Saleta (carrer 
Ballester, 13) programa 
periòdicament els diu-
menges sessions matinals 
de teatre infantil. El prò-
xim serà el d’aquest cap de 
setmana a les 12.00 hores 
amb l’espectacle musical 
El viatge del Rodamusic, 
del compositor i cantautor 
lleidatà Joan Baró. L’obra, 
recomanada a partir dels 
4 anys, tracta sobre un 
músic que, després de 
caminar arreu del món 
a la recerca de diferents 
melodies, torna a Lleida 
per presentar els seus co-
neixements al públic de 
La Saleta. El preu de les 
entrades és de 5 euros i 
l’espectacle dura 35 mi-
nuts. Malgrat que la pro-
gramació del novembre 
encara no està penjada ni 
a la pàgina web ni a les 
xarxes socials del teatre, 
aquest mes d’octubre l’es-
pai haurà programat amb 
el de Joan Baró dos espec-
tacles. L’anterior va ser el 
dia 6 amb l’obra Contes al 
bosc, de La Mar de Luz.

UN PROBLEMA GLOBAL

Segons la presidenta de 

l’associació TTP, Maria 

Hervàs, el problema “no és 

només a nivell lleidatà”

CCOO Lleida 
dedica una 
exposició a 
Teresa Pàmies
Acte del centenari de 
l’autora de Balaguer

LLETRES HOMENATGES

Dos dels plafons exposats al vestíbul de CCOO Lleida, que es podran veure fins dimecres.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La seu del sindicat de 
Comissions Obreres (CCOO) 
a Lleida acull des d’ahir i fins 
dimecres que ve, 30 d’octubre, 
l’exposició itinerant dedicada a 
Teresa Pàmies Tot és en els lli-
bres. La mostra, situada al ves-
tíbul de l’edifici, ret homenatge 
a l’escriptora de Balaguer amb 
motiu del centenari del seu nai-
xement. Joan Carles Gallego, 
director de l’Aula de Treball, 
Economia i Societat de CCOO 
de Catalunya, va ser l’encarre-
gat d’inaugurar aquesta expo-
sició divulgativa, que repassa 
la trajectòria de la lleidatana 
a través de sis plafons mòbils, 

MAGDALENA ALTISENT

mostra produïda per la Institu-
ció de les Lletres Catalanes amb 
la col·laboració del Servei de 
Biblioteques de la Generalitat 
de Catalunya, l’Institut Català 
de les Dones i el departament 

d’Educació. Teresa Pàmies (8 
d’octubre del 1919, Balaguer - 
13 de març del 2012, Granada) 
és una de les escriptores més 
importants de la literatura cata-
lana. Al llarg de la seua prolífica 

carrera, la lleidatana va escriu-
re més de cinquanta obres, des 
de novel·la fins a assaig, totes 
amb un ferm compromís social 
i polític de caràcter feminista i 
antifeixista en comú.

El campanar de 
Cervera, estrella 
d’una mostra

FOTOGRAFIA

❘ CERVERA ❘ L’església de Sant 
Joan Degollat de Cervera in-
augurarà demà a les 19.30 
hores una mostra de fotos 
amb el campanar del temple 
com a protagonista, sota el 
títol El campanar, retrats 
i paisatges. Fotografies de 
Ramon Aldomà. L’exposi-
ció, que es podrà visitar fins 
a l’1 de desembre, inclou 
una sèrie d’instantànies en 
les quals el campanar actua 
com a pretext per reflectir 
diferents espais i activitats 
culturals de la ciutat. La mos-
tra ha estat possible gràcies 
a la recopilació d’imatges del 
veí de Cervera Ramon Aldo-
mà, que resideix just a sota 
de la torre.

Santiago Segura 
presentarà els 
Premis Forqué

CINE 

❘ MADRID ❘ El còmic i director 
de cine Santiago Segura i la 
periodista de TVE Elena Sán-
chez conduiran la 25 edició 
dels premis cinematogràfics 
José María Forqué, dels quals 
se celebrarà la cerimònia de 
lliurament el dissabte 11 de 
gener a Madrid. Així ho va 
anunciar ahir l’alcalde de Ma-
drid, José Luis Martínez-Al-
meida, que va assenyalar que 
aquests guardons havien de 
tornar a “casa”, a una ciutat 
“tan cinematogràfica” com 
Madrid pel seu 25 aniversa-
ri, després d’entregar-se els 
últims tres anys a Sevilla i 
Saragossa, que va repetir el 
2018 i el 2019.

Sarajevo demana 
“censurar” el 
Nobel de Handke

LITERATURA

❘ SARAJEVO ❘ Segueix la polè-
mica entorn del Nobel de 
Literatura. L’ajuntament de 
Sarajevo va demanar ahir al 
d’Estocolm –on s’entreguen 
els premis– que condemni la 
decisió de l’Acadèmia Sueca 
de guardonar Peter Handke 
amb el Nobel de Literatura 
perquè, al seu parer, l’escrip-
tor austríac va negar el geno-
cidi comès contra els bosnio-
musulmans durant la guerra 
a Bòsnia i Hercegovina. L’al-
calde de Sarajevo, Abdulah 
Skako, va avaluar que l’“acte 
vergonyós” de premiar Han-
dke amenaça de perjudicar 
les bones relacions entre les 
dos capitals.N
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