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‘Hamelí’, de la companyia lleidatana Xip Xap, un dels espectacles previstos a la Fira de Titelles.

XIP XAP

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Una setmana després 
que la Fira de Titelles de Lleida 
anunciés l’ajornament de la 31a 
edició, de l’1 al 3 de maig, per 
culpa del coronavirus, els orga-
nitzadors plantegen una solució 
d’emergència: un certamen con-
centrat en un sol dia, el dimecres 
8 de juliol, al Teatre de la Llotja. 
Amb la “bona disposició” mos-
trada tant des de la Paeria com 
des de la Generalitat, el Centre 
de Titelles de Lleida va anunciar 
ahir aquesta “fira d’excepció o 
d’emergència per a un moment 
excepcional”. El redisseny del 
certamen potenciarà els dos pi-
lars bàsics de la fira: el vessant 
professional, al qual assisteixen 
programadors, agents culturals 
i representants de companyies i 
festivals d’arreu del món; i el de 
festa popular, amb públic, actu-
acions a l’aire lliure i activitats 
paral·leles. D’aquesta manera, a 
falta de concretar en els pròxims 
dies com serà aquesta nova fira, 
l’esdeveniment preveu ocupar el 
màxim d’espais possibles de la 
Llotja, tant els dos auditoris te-
atrals com els espais polivalents 
i la plaça exterior. Així doncs, 
el públic i els professionals po-
dran gaudir dels espectacles de 
carrer concentrats al llarg de la 
jornada a la plaça, mentre que 
les companyies amb muntatges 
de sala oferiran a l’interior de la 
Llotja sessions “resumides” de 

Fira de Titelles d’emergència  
el 8 de juliol vinent a la Llotja
Amb espectacles de carrer a la plaça i de sala només per a programadors

ARTS ESCÈNIQUES CERTAMEN

les seues obres (uns vint minuts 
de cada producció) tan sols per 
als programadors. A més, la fira 
va informar que potenciarà en 
primer lloc la presència de les 
companyies catalanes i estatals 
al davant de les internacionals. 
Val a recordar que el progra-
ma comptava amb trenta-una 
companyies: catorze de catala-
nes (cinc de les quals de Lleida), 
nou de la resta de l’Estat i vuit 
d’estrangeres.

n La Paeria va informar ahir 
de la reprogramació de cinc 
espectacles de LaTemporada. 
A la Llotja, Viejo amigo Ci-
cerón, amb Josep Maria Pou, 
passa del 5 d’abril al 9 d’oc-
tubre; i Juana, amb Aitana 
Sánchez-Gijón, del 18 d’abril 
al 12 de desembre. A l’Au-
ditori, l’Octet de Mendels-

sohn del 12 de març passat 
al 15 d’octubre; el pianista 
Daniel Ligorio, del 17 d’abril 
al 12 de novembre; i Tribu-
to a Héroes del Silencio, del 
24 d’abril al 19 de setembre. 
I La Traca va informar que 
Joan Pera protagonitzarà a 
la Llotja El pare de la núvia 
el 4 d’octubre.

Ajornaments de LaTemporada

El Circuit Urgellenc fomenta 
la compra d’entrades 
anticipades a les xarxes

CINE CAMPANYA

❘ LINYOLA ❘ L’empresa lleidatana 
exhibidora de cine Circuit Ur-
gellenc, que gestiona fins a tren-
ta-cinc sales, iniciarà dilluns la 
campanya solidària I love cine 
de poble, amb la qual busca ac-
tivar la compra d’entrades anti-
cipades amb descomptes durant 
l’actual període de confinament 
per la crisi sanitària del coro-
navirus. Així doncs, posarà a 
la venda paquets de 10 i 20 en-
trades fins al juliol a 53 i 100 
euros, respectivament. A més, 
a les sis poblacions amb sales de 
cine que es mantenen gràcies als 
socis (Agramunt, Bellpuig, Me-
quinensa, Montblanc, Tamarit 
i Sarinyena), emetrà un carnet 
d’abonament per 60 euros, và-
lid fins al 31 de desembre, que 
permetrà a l’usuari veure totes 
les pel·lícules programades du-

rant els pròxims sis mesos. El 
Circuit Urgellenc ha tancat un 
acord amb la plataforma en línia 
Eventum.365 per comercialit-
zar les entrades. Els clients que 
les adquireixin per validar-les 
quan finalitzi el confinament 
podran accedir a aquesta pro-
moció a través de les xarxes so-
cials Facebook i Instagram de 
la companyia o bé directament 
entrant al web www.circusa.
com. De forma paral·lela, el 
Circuit Urgellenc va posar en 
marxa dijous una campanya de 
micromecenatge a través de la 
plataforma goteo.com en la qual 
ofereix al públic la possibilitat 
de comprar entrades solidàries 
que destinarà a entitats benèfi-
ques. En poc més de vint-i-qua-
tre hores, ja s’havien recaptat 
més de 1.800 euros.

Més de 400 vots 
en el premi de la 
llibreria Caselles

LLIBRES

❘ LLEIDA ❘ La primera edició 
del premi organitzat per la 
llibreria Caselles de Lleida 
per escollir el millor llibre 
de l’any ha rebut més de 400 
vots, la gran majoria a través 
del correu electrònic ja que la 
convocatòria es va llançar tot 
just una setmana abans del 
tancament dels comerços i el 
confinament domiciliari. La 
llibreria donarà a conèixer la 
setmana que ve els títols fi-
nalistes, que podran votar-se 
fins al 4 de maig. La festa per 
conèixer els guanyadors, pre-
vista per al 8 de maig, es tras-
lladarà a juny.

Estrenes a la xarxa 
de Koers i Els 
Amics de les Arts

MÚSICA

❘ LLEIDA ❘ El grup lleidatà de 
reggae Koers va llançar ahir 
a través de les xarxes socials 
el videoclip de Som, el nou 
tema que formarà part de 
That Day (Halley Records), 
el nou àlbum que publicaran 
el pròxim 10 d’abril. El ví-
deo mostra desenes de fans 
del grup ballant la cançó des 
dels seus respectius domici-
lis. D’altra banda, Els Amics 
de les Arts també van publi-
car ahir la cançó Semblava 
que fossis tu, que formarà 
part del disc El senyal que 
esperaves.

❘ JUNEDA ❘ El professor d’insti-
tut i escriptor menorquí Car-
los Minuchin (Maó, 1986) és 
el guanyador del 21 premi de 
poesia per a joves Joan Duch 
de Juneda, dotat amb 1.500 eu-
ros, pel poemari Magma. Per la 
seua part, la filòloga catalana 
Maria Sevilla (Badalona, 1990) 
s’ha emportat la quarta edició 
del premi Carles Hac Mor de 
plaquettes d’“escriptura sub-
versiva”, dotat amb 300 euros, 
per una obra titulada if true: 
false; else: true. 

Els noms dels dos guanya-
dors s’havien de donar a conèi-
xer el 21 de març passat, en el 
transcurs de la Nit Poètica de 
Juneda –impulsada per l’ajun-
tament de les Garrigues, l’edi-
torial Fonoll i la família Duch–, 
però es va suspendre en plena 

crisi sanitària pel coronavirus. 
L’organització va decidir fer 
públiques ahir les dos obres 
guanyadores dels dos premis, 
que l’editorial Fonoll publicarà 
pròximament. El jurat del Joan 
Duch va destacar dels versos 

de Magma, que “aconseguei-
xen equilibrar la fisiologia, la 
bellesa i la paradoxa, i colpe-
gen el lector fent-lo mirar al seu 
interior i alhora projectant-lo 
al futur”. 

De l’obra guanyadora del 
Carles Hac Mor, el jurat va 
destacar “l’altíssima qualitat 
literària assolida des d’una in-
vestigació experimental rica, 
innovadora i subversiva”. 

S’ha de destacar que l’auto-
ra, Maria Sevilla, es va docto-
rar en Filologia Catalana a la 
Universitat de Barcelona amb 
una tesi sobre la novel·la La 
passió segons Renée Vivien, 
de l’escriptora lleidatana Ma-
ria-Mercè Marçal. L’organitza-
ció va valorar de forma positi-
va que al premi Joan Duch es 
van presentar catorze originals 
de tots els territoris de parla 
catalana; i trenta al Carles 
Hac Mor, un guardó que “es-
tà consolidant un espai per a 
l’experimentació inexistent en 
el panorama literari català”.

Un professor menorquí guanya el 
Joan Duch de poesia de Juneda
L’Hac Mor de plaquettes, per a la badalonina Maria Sevilla

LITERATURA PREMIS

NIT POÈTICA

Els guanyadors s’havien de 

conèixer a la ‘Nit Poètica’ 

de Juneda el 21 de març, 

que es va suspendre
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