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Convenció de marionetes

Més de 60 actuacions a la Fira de Tetare de Titelles de Lleida

Ramon Oliver

FIRA DE TEATRE DE TITELLES FINS AL 2/5. DIVERSOS ESPAIS LLEIDA (SEGRIÀ). ( 973 27 02 49, € DE 2 A 9 EUROS I
GRATUÏT. LES ENTRADES ES PODEN COMPRAR 1 H ABANS O ANTICIPADES AL CENTRE DE TITELLES (PL. DE
L:HORT DE STA. TERESA, 1. ( 973 27 02 49).

Per quinzè any consecutiu, companyies titellaires espanyoles i d´arreu del món arriben a Lleida per
presentar els seus darrers espectacles del teatre infantil i objectes i celebrar la Fira de Teatre de
Titelles.

El món de les titelles: Organitzada pel Centre de Titelles de Lleida, la Fira neix d'una necessitat
purament professional i esdevé un punt de trobada entre els programadors d'espectacles i les
companyies artístiques que volen vendre les seves creacions i fer-Ies voltar pel món. Però, evidentment.
no es pot oblidar el consumidor final, aquell que fa possible que tot això tingui sentit: l'espectador. Per
això les 60 sessions de titelles estan obertes a tothom per donar a conèixer tot el que es cou en aquest
món i veure en estrena algunes funcions.

D'on vénen?: De les 25 companyies que hi participen, 10 són catalanes, vuit estrangeres (França,
Colòmbia, el Perú, Itàlia, Bulgària i l'Argentina), i la resta, d'altres punts de l'Estat espanyol.

Què hi podem veure: Cada espectacle ens transporta a un món particular i únic, No tenen res a veure
els uns amb els altres. Les. titelles sempre són diferents (grans i petites, tendres i esfereïdores, amb veu
o sense paraula, amb mobilitat o sense). Els espectacles es classifiquen en familiars (de 3-6 anys i a
partir de 7) i per a adults (en horari nocturn).

Arribats de terra enllà: En sessió familiar podreu veure, entre d'altres, Music' elles, de la companyia
francesa Pavaly, un espectacle de varietats on surten un munt de titelIes de fil que incorporen música,
cant i dansa. També de França arriba Diego Stirman -titellaire, mag, xarlatà i especialista en art oriental,
entre altres virtuts- amb La caja de Pandora; les Fantasies folklóriques, dels búlgars Teatro Estatal de
Varna, un viatge a les tradicions d'aquelles terres; els Cuentos pequeños, d'Hugo e Inés, del Perú, que
creen els personatges tragicòmics amb moviments gestuals de les mans; del país d'en Pinotxo ens
visita Pupi di Stac, amb una història basada en els antics cants toscans, i Los Bufos de la Matiné, un
homenatge al cine mut a càrrec de la companyia argentina Teatro de muñecos animados el Chonchón,
amb personatges com Carlitos, Chaplin i el Gordo i el Flaco fets amb titelles de guant.

Els d'aquí: Les tres bessones no podien faltar al certamen. La companyia Per Poc, responsable d'haver
convertit aquestes nenes en marionetes de fil, representaran Les tres bessones i el Sr. Gaudí. Un de
curiós és Cirkus, del català Struc, on el cap el posa el titellaire, i el cos, els ninos, El Retablo, de Madrid,
ens mostren com els objectes més rudimentaris es poden convertir, a dalt d'un escenari, en animals i
altres éssers animats, i una mena de muppets asturians (de Teatro Plus) ens parlen de la vida dels
queviures a Muy sabroso
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