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Actuació de l’elefant Hathi a la FiraTàrrega del 2017.

SEGRE TÀRREGA

M. CODINAS
❘ LLEIDA ❘ L’equip del Centre de 
Titelles aprofita aquesta “atura-
da obligada” per desenvolupar 
el pròxim espectacle, que serà 
itinerant i tindrà un rerefons 
ambiental. La nova producció 
es titularà Kujira, que significa 
balena en japonès, i fa referèn-
cia al protagonista, una balena 
blava que emprèn un llarg viat-
ge perquè els humans escoltin el 
seu cant i el seu plor a fi d’alar-
mar-los sobre el canvi climàtic, 
la contaminació i l’explotació 
dels recursos del planeta.

Oriol Ferre, codirector del 
centre, va explicar que el for-
mat de l’espectacle està inspirat 
en Hathi, una altra producció 
itinerant també del Centre pro-
tagonitzada per un elefant de 
grans dimensions fabricat amb 
peces de PVC. 

“Kujira segueix una mica la 
línia de Hathi però amb una 
nova història, per la qual cosa 
podem seguir sortint de la nos-
tra zona de confort, alhora que 
perfeccionem la disciplina de 
l’espectacle itinerant”, va expli-
car  en aquest sentit Ferre, que 
va destacar que “el fet que l’obra 
no tingui text també ens obrirà 
més portes en circuits internaci-
onals, ja que amb l’elefant Hathi 
ja hem pogut actuar a França, 
Dinamarca, Alemanya, Portu-
gal, Itàlia...”. 

Així mateix, Ferre va dir que 

El Centre de Titelles prepara  
un nou espectacle itinerant
Amb rerefons ambiental, es dirà ‘Kujira’, que significa balena en japonès

ARTS ESCÈNIQUES PRODUCCIÓ

encara estan perfeccionant el 
disseny de l’estructura de la 
balena i investigant com li do-
naran forma, però que la inten-
ció és començar a fer proves de 
material d’aquí a un parell de 
setmanes per tenir l’espectacle 
enllestit abans que acabi l’any. 
En aquest sentit, encara no es-
tà decidit quan i on estrenaran 
el muntatge “ja que la situació 
actual és de total incertesa”, va 
concloure Ferre.

n Després d’ajornar la 31a 
Fira de Titelles d’aquest mes 
per la crisi sanitària, final-
ment els organitzadors van 
plantejar una solució d’emer-
gència concentrant el certa-
men en un sol dia, el 8 de 
juliol, al Teatre de la Llotja. 
Així, públic i professionals 
podran gaudir dels espec-

tacles de carrer al llarg de 
la jornada a la plaça i amb 
les corresponents mesures 
de seguretat, mentre que les 
companyies amb muntatges 
de sala oferiran a l’interior 
de la Llotja sessions “resumi-
des” de les seues obres (uns 
20 minuts de cada producció) 
només per als programadors.

Una fira “diferent” al juliol

ACN
❘ BARCELONA ❘ La programació en 
línia de nova creació del Teatre 
Lliure va sumar ahir dos no-
ves propostes. Es tracta, d’una 
banda, de la lectura dramatit-
zada de la peça documental El 
segon principi, de Mercè Sàr-
ries i Miguel Casamayor, amb 
Mònica Glaenzel, Eli Iranzo i 
Maria Pau Pigem. D’altra ban-
da, la versió familiar del clàssic 
d’Àngel Guimerà Terra baixa, 
firmada per Pau Miró en col-
laboració amb l’artista visual 
Fito Conesa.

El segon principi és una 
comèdia documental sobre la 
corrupció i la creació teatral, 
dramatitzada a través de la pla-
taforma de videoconferències 
Zoom, popularitzada durant la 
crisi sanitària del coronavirus. 

És el segon i últim muntatge 
del cicle Lectures dramatitza-
des, i aquest juga precisament 
amb les possibilitats dramàti-
ques que ofereix el software 
de Zoom.

La versió que ha fet el dra-

maturg Pau Miró de Terra bai-
xa, adaptada al públic familiar 
i molt diferent de la que va fer 
i va dirigir el 2016 amb Llu-
ís Homar com a protagonista, 
compta amb la participació de 
l’artista visual Fito Conesa, que 
ha creat per al muntatge un 
vídeo immersiu –un vídeo de 
360 graus– en el qual l’espec-
tador podrà veure l’acció que 
té lloc en l’escena amb vista 
panoràmica.

L’entrada d’El segon princi-
pi té un cost de 5 euros i el de 
Terra baixa, 3 €.Una vegada 
comprada l’entrada a la pàgina 
web de Teatre Lliure, el primer 
dia de la funció l’espectador 
rebrà un correu amb un enllaç 
a la Sala Online del Teatre Lliu-
re, que serà vàlid fins aquest 
diumenge a mitjanit.

El Teatre Lliure amplia l’oferta 
online amb noves propostes
Una comèdia documental i la versió familiar de ‘Terra baixa’

PROGRAMACIÓ MUNTATGES

El director Pau Miró.

Cicle de debats de la  
Xarxa de Museus sobre el 
paper d’aquests espais

FUTUR REPTES

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La Xarxa de Museus 
d’Art de Catalunya va iniciar 
ahir un cicle de debats online 
format per tres sessions i enfo-
cat a reflexionar sobre la nova 
situació i el paper dels museus. 
La d’ahir portava per nom Els 
museus a Catalunya Post Co-
vid-19: Cap al museu social, i 
va comptar amb la participació 
del director del Museu de Llei-
da, Josep Giralt, i dels d’art de 
Girona i Cerdanyola, del Dis-
seny de Barcelona i del Nacional 
d’Art de Catalunya. 

El pròxim debat, El museu 
virtual, el nou paradigma: de 
l’objectiu a la realitat, tindrà 
lloc el dijous 4 de juny a partir 
de les 17 hores i comptarà amb 
la participació del director del 
Museu d’Art Jaume Morera, 

Jesús Navarro, entre d’altres. 
S’hi discutiran aspectes com 
què suposarà la nova dimensió 
digital per als museus en aquests 
temps o quins són els principals 
reptes en les estratègies digitals 
del sector. 

L’última sessió, Museus i eco-
nomia versus museus i societat: 
de la lògica turística a la lògica 
social, tindrà lloc el dijous 11 de 
juny a les 17 hores. Les activi-
tats són gratuïtes.

ESTRATÈGIES DIGITALS

Al debat del 4 de juny es 
discutiran els reptes en les 
estratègies digitals del 
sector, entre altres temes

‘Sold out’ en les 
dos funcions del 
Desescal-ART

CASTELLSERÀ

SEGRE TÀRREGA
❘ CASTELLSERÀ ❘ Les dos funci-
ons programades del De-
sescal-ART de Castellserà, 
el primer festival d’arts es-
cèniques de la desescalada 
a Lleida, van penjar ahir el 
cartell de sold out. Després 
de l’èxit de la primera sessió, 
que es va omplir en menys 
d’una hora, se’n va organit-
zar una segona, que va que-
dar plena ahir. El festival se 
celebrarà dissabte a la masia 
Cal Monici es preveu que hi 
assisteixinunes 250 persones 
(en dos funcions, una a les 19 
hores i l’altra a les 22).

Rosalía publica 
nova cançó amb 
Travis Scott

MÚSICA

❘ BARCELONA ❘ Rosalía va pu-
blicar ahir la tercera cançó 
d’aquest 2020, TKN, un tema 
amb el raper nord-americà 
Travis Scott, amb qui ja ha-
via col·laborat en una ocasió. 
La cançó ve acompanyada 
d’un videoclip obra de la pro-
ductora catalana Canada. Al 
single els cantants advertei-
xen que “la confiança real 
només es guanya amb el si-
lenci”. “Espero que TKN us 
doni energia, us faci ballar 
i us doni forces si esteu en 
un moment difícil”, va dir la 
cantant en un comunicat.
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