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Taller de grafits al Centre
d’Art la Panera

l Centre d’Art la Panera ha organitzat un
taller de grafits destinats als alumnes de
secundària de l’Aula Hospitalària Hospital
de Santa Maria infantil i juvenil Sant Joan
de Déu-Lleida. El mestres del taller són dos
membres del grup CactuSoup: Blai Baules i
Francesca Vasile. Bali Baules és autor de
nombrosos grafits de la ciutat de Lleida
dins d’un projecte destinat a fer
desaparèixer els murs grisos de la ciutat de
Lleida i d’altres, i va participar en la creació
del grup artístic CactuSoup l’any 2009.

TALLER DE GRAFITS
Centre d’Art la Panera

L’EOI i la internacionalització
del Museu de Lleida

’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Lleida i
el Museu de Lleida Diocesà i Comarcal han
signat aquesta setmana un acord que
permetrà que les dues institucions
col·laborin en projectes comuns. Entre les
activitats proposades en l’acord, hi figura la
supervisió i la correcció, per part de l’EOI,
de les fitxes dels diferents itineraris del
programa educatiu del Museu de Lleida,
amb l’objectiu de poder-les utilitzar amb
els grups escolars procedents de l’estranger.
Les fitxes s’estan traduint a l’alemany,
l’anglès, el francès i l’italià. Així mateix,
l’EOI supervisarà i corregirà les traduccions
dels textos de la pàgina web del museu. Els
alumnes de les escola, al seu torn, es
beneficiaran de tarifes reduïdes.

MUSEU DE LLEIDA
Conveni amb l’Escola Oficial d’Idiomes

El París de la Belle Époque
amb ulls lleidatans

er segon any consecutiu, la galeria
Indecor ha obert una gran exposició amb
les obres de mig centenar d’artistes
lleidatans. El més rellevant d’aquest any són
un conjunt d’unes trenta obres de Xavier
Gosé (1876-1915) que mai no s’han posat a
la venda a la ciutat de Lleida i que retraten
la vida del París de la Belle Époque. També
hi ha obres de Ramon Mestre Vida, Manuel
Villegas i Baldomer Gili, entre d’altres.

MESTRES LLEIDATANS DEL SEGLE XX (II)
Galeria Indecor
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Escena parisenca de Xavier Gosé.

im, un simpàtic i entremaliat ximpanzé, és el
nou protagonista del Centre de Titelles. Des-
prés de sis anys, aquest centre de producció

teatral estrena espectacle i ho va fer diumenge passat a
les Illes Balears, amb motiu de la Fira de Teatre Infan-
til i Juvenil de les Illes Balears, a l’espai Ca Ses Monges,
a Vilafranca de Bonany.

Es tracta del vintè espectacle que produeix el Centre
de Titelles de Lleida des de la seva creació i, un
cop més, la direcció i l’autoria dels textos i de l’esce-
nografia van a càrrec de Joan Andreu Vallvé, el direc-
tor artístic de l’entitat. La música l’ha compost Bernat
Vallvé.

Es tracta d’una obra en què en Xim, aquest mico es-
pavilat, resulta que s’ha perdut. Acompanyat de la se-
va cuidadora (i també titellaire), viatja per tot arreu
dins la seva caseta, i carretó a la vegada, amb l’espe-
rança de retrobar la seva família.

I en aquest viatge, el ximpanzé i la seva acompa-
nyant, així com també amb la participació d’una rate-
ta, desenvolupen un joc escènic, poètic i també diver-
tit, que segueix les traces de la rutina diària dels in-
fants, segons expliquen en el mateix Centre de Titelles
de Lleida.

Es tracta d’un espectacle de petit format concebut
per a nenes i nens a partir de 2 anys i que busca una
àmplia expressivitat plàstica i dramàtica que es com-
bina amb la musica en directe. Així, un músic inter-

preta en directe els temes de l’espectacle i els efectes
sonors que acompanyen l’acció.

L’objectiu és que la quotidianitat del protagonista
fa que els petits espectadors s’hi identifiquin i que al-
hora els faci aflorar bons sentiments i valors de convi-
vència, segons els promotors.

Xim és el primer espectacle del Centre de Titelles de
Lleida després de la mort, al mes de juny passat, de Ju-
lieta Agustí, directora i fundadora de l’entitat, junta-
ment amb el seu marit Joan Andreu Vallvé. En Xim ja
s’estava preparant i dissenyant quan un accident de
trànsit va truncar la seva activitat com a promotora
cultural i una de les principals figures en la defensa i
difusió del món titellaire. ❋

X

El Centre de
Titelles, estrena
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Vintè
projecte
Xim és el vintè
espectacle del
centre. Fins ara
han estrenat obres
conegudes com
Bufairons (1986),
Jana i els tres
óssos (1993),
Hamelin (1996),
Gúlliver (1996),
En Jan Titella
(1998), Mowgli
(1998) i Els
Músics de Bremen
(2006). Algunes
d’aquestes han
estat coproduïdes
amb el Liceu, el
TNC o el Palau de
la Música.

En Xim s’ha
estrenat a les Illes
Balears, en un
festival de teatre
infantil i en dues
representacions a
escoles. CENTRE DE
TITELLES




