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a Fira de Titelles de Lleida arriba
al seu 25è aniversari. Del 2 al 4 de
maig, places i centres culturals

de la ciutat es convertiran en escenaris
d’aventures, de contes màgics, d’histò-
ries per riure i d’escenografies molt in-
novadores en aquest món de la mani-
pulació de ninots.

La fira en xifres és el mateix que dir
que hi intervindran 21 companyies,
que faran 76 actuacions en 22 espais di-
ferents de la ciutat. Destaca també que
hi haurà 15 estrenes. Ja s’han acreditat
més de 300 professionals i s’espera
l’allau de 30.000 espectadors.

Les xifres permeten constatar que el
festival manté una bona salut, que el
Centre de Titelles de Lleida, organitza-
dor i promotor de l’esdeveniment, se-

gueix com a una de les institucions in-
ternacionals de més prestigi en aquest
món de l’escena, i que la ciutat de Llei-
da hi està al darrere amb moltes activi-
tats paral·leles, oferint espais i centres
per a les actuacions i el suport econò-
mic, tot i que limitat, per seguir.

La fira aposta de nou per la interna-
cionalització i sis de les 21 companyies
que participaran en el certamen són es-
trangeres, altres set provenen de la res-
ta de l’estat espanyol i vuit són catala-
nes. I el prestigi internacional de la fira
es comprova també per l’allau de sol·li-
cituds, ja que el Centre de Titelles ha
rebut més de 200 propostes de compa-
nyies per participar-hi. Entre els selec-
cionats, hi haurà una quinzena d’estre-
nes i cinc d’aquestes seran mundials.
Una de les estrenes la protagonitzarà el
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mateix Centre de Titelles de Lleida, que po-
sarà en escena Kissu, la seva nova producció.
Es tracta del 21 espectacle del Centre de Tite-
lles.

La fira ha passat a mans dels nous direc-
tors: ElisabetVallvé i Oriol Ferre, tot i que
Joan Andreu Vallvé, fundador i artífex del
centre i de la fira, segueix atent a les noves ini-
ciatives dels successors. Aquest ha fet una
passa endarrere per deixar pas a la nova gene-
ració després de la mort, al 2012, de Julieta
Agustí, esposa d’aquest i cofundadora de
l’entitat.

Altres novetats passen per les actuacions
que es faran per primera vegada fora de Llei-
da. Concretament, hi ha fues funcions prè-
vies a Camarasa i a la Granja d’Escarp.

També s’actuarà per primer cop a l’àrea de
pediatria de l’hospital Arnau de Vilanova de

Lleida, s’organitza una sessió a la Biblioteca
Pública de curtmetratges i documentals so-
bre marionetes, i també es podrà veure una
obra dirigida especialment a nadons. Es trac-
ta de Pinxit, de Baychimo Teatro, pensada
per a nens d’entre 6 mesos i 2 anys.

Finalment, i també com a novetat, la Fira
de Titelles potencia la vessant més social i qui
vulgui accedir als espectacles que es faran al
pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI)
hauran de dur una bossa amb aliments de
llarga durada, bescanviable per una entrada,
que es destinarà al Banc d’Aliments. També
s’ha establert, per segon any, que les persones
que donin sang durant el mes d’abril, rebran
un val de descompte del 15% en la compra
d’una entrada de la fira. I els espectacles Kis-
su, del Centre de Titelles de Lleida, i La muer-
te de Don Cristóbal, de Pelele, disposaran de
traducció a la llengua de signes catalana. ❋

Ple a vessar en les
funcions que
habitualment es fan a
les places de Lleida.
CENTRE DE TITELLES

Festa de
celebració
Per commemorar
els 25 anys de la
Fira de Titelles,
s’oferirà un
espectacle familiar
a la plaça Sant Joan
amb Guillem Albà &
The All In
Orchestra. Això serà
el dissabte dia 3 de
maig, i a la nit es
repetirà al Cafè del
Teatre.

Tot a punt per al Saló del
Llibre Infantil a Mollerussa

l XXX Saló del Llibre Infantil i Juvenil, que
se celebrarà a Mollerussa del 28 d’abril a l’11
de maig, té enguany com a eix temàtic les
emocions i els sentiments a través de la lite-
ratura per a infants i joves. Seran més de
4.500 volums exposats en un espai de 3.000
metres quadrats i amb sis exposicions dife-
rents. L’alcalde de Mollerussa, Marc Solso-
na, ha destacat que aquest és l’únic saló
d’aquestes característiques que se celebra als
Països Catalans i el més gran de l’Estat espa-
nyol pel que fa a volum de llibres que s’hi ex-
posen, tots ells adreçats a menors de 16 anys.

La inauguració de dilluns es convertirà en
la celebració del 30è aniversari i tindrà l’as-
sistència d’una cinquantena d’escriptors, il-
lustradors, editors, llibreters, bibliotecaris i
periodistes que visitaran conjuntament la
mostra, segons ha explicat Marga Mateu, se-
cretària tècnica del Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil. Mateu ha afegit que entre
els convidats hi haurà la creadora de Les tres
bessones, Roser Capdevila; la premi nacional
d’Il·lustració Carme Solé Vendrell, o l’es-
criptor més prolífic de literatura juvenil de
l’Estat espanyol, Jordi Sierra Fabra.

Trobada de campaners a
Os de Balaguer

radicional festa que arriba a la XXVII edi-
ció i que congrega desenes d’aquests profes-
sionals que encara mantenen viu l’ofici de
campaner en els petits pobles d’arreu del
país. La trobada de campaners d’aquesta po-
blació de la Noguera se celebra durant tot
aquest cap de setmana, tot i que la major
part dels actes populars i més concorreguts
es concentren a la jornada de diumenge. Ai-
xí, al matí es rebran els campaners arribats
d’arreu i després d’un esmorzar es farà una
demostració dels diferents tocs de campa-
nes. Després d’una missa i d’un dinar popu-
lar s’homenatjarà els campaners. Durant tot
el dia i pels carrers d’Os de Balaguer es po-
dran veure i tocar tot tipus de campanes en
una activitat que ja s’ha inclòs en la trobada
i que vol esdevenir una fira de campanes de
referència.

Els retrats de Català-Roca,
al Museu Morera tot el maig

l Museu Jaume Morera de Lleida ha pror-
rogat l’exposició Català-Roca. Retrats fins a
l’1 de juny. La bona acollida de la mostra,
amb més de 3.000 visitants, ha portat la di-
recció del museu d’art a ampliar l’exposició
un mes, donat que la clausura estava previs-
ta per al proper 27 d’abril. La proposta ofe-
reix l’oportunitat de conèixer una de les fa-
cetes més desconegudes d’un dels fotògrafs
cabdals de la història de la fotografia del
país.

A més de les 3.000 visites registrades des
que es va inaugurar el passat 30 de gener,
prop d’una quarantena de grups, principal-
ment de centres educatius, han participat en
les activitats pedagògiques muntades per a
aquesta mostra. L’exposició està organitza-
da per la Xarxa de Museus de les Terres de
Lleida i Aran (XMTL).
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