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LA CULTURA AL MERCAT J. BORDES

a Fira de Titelles de Lleida aspira a
ser festival estratègic de Catalunya
el 2016. Per demostrar la seva am-

bició, produeixen per primer cop un es-
pectacle en el seu cartell, que es programa
de l’1 al 3 de maig. Lleida reivindica ser la
capital dels titelles de Catalunya. A més de
la presència del Centre de Titelles de Llei-
da, que és la seva ànima encara més des de
la mort per accident de la directora Julieta
Agustí, la ciutat pot comptar amb una
complicitat dels seus veïns que esperen
anualment aquesta cita. Lleida ha de ser
mercat cultural dels espectacles de titelles,
com Igualada ho és de teatre familiar i ju-
venil; Reus, del circ; o Olot, de la dansa.
Els quatre festivals que es donen el testi-
moni, cap de setmana a cap de setmana
(des del 16 d’abril fins al 10 de maig), as-
piren a generar circuits per a la salut cul-
tural dels espectadors i la sostenibilitat
professional dels artistes.

El cartell del cap de setmana vinent re-
uneix 23 companyies que faran fins a 68
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La Fira de Titelles de Lleida, que es fa de l’1 al 3
de maig, coprodueix el seu primer espectacle

‘Titelleida’,
de nou

actuacions durant els tres dies. A més dels
35.000 espectadors que esperen atraure
(seguint la tendència dels anys anteriors),
també compten atraure uns 150 progra-
madors d’arreu i uns altres 150 acreditats
entre artistes, institucions i premsa. Des-
prés d’anys de debilitat pressupostària,
aquesta 26a edició torna l’ambició amb la
invitació de set companyies internacionals
(França, Bèlgica, Canadà, Regne Unit, Pe-
rú i República Txeca). De l’Estat espanyol
se’n comptabilitzen unes altres set que vé-
nen d’Andalusia, Múrcia, Madrid, País
Basc i Galícia.

És habitual que en cada edició de la Fi-
ra de Titelles de Lleida el Centre de Titelles
local proposi una estrena. Si l’any passat
va ser Kissu (que el cap de setmana passat
apareixia com a muntatge a fer gira per
Catalunya en ser programat a la Mostra
d’Igualada), enguany s’estrenarà una nova
versió d’En Patufet. Pel que fa ala produc-
ció de la Fira, es tracta d’una peça molt
breu pensada per a públic jove i que es ti-

tula El viatge. Es farà en diverses ocasions i
és iniciativa de Tombs Creatius, compa-
nyia d’arts de carrer. De la programació
catalana, destaca també L’endrapasomnis,
que fa poques setmanes va rebre el Premi
de la Crítica com a millor espectacle de
teatre familiar estrenat el 2014; Tripula, un
viatge dins d’un globus (tal com sona), de
Farrés Brothers; o Pinnochio de la compa-
nyia La Baldufa, premiat al festival de refe-
rència estatal de teatre familiar Fetén.
També hi ha La casa flotant, de La Maqui-
né, un treball que va estrenar-se al Liceu.
A més, Teatre Nu estrena Mrs. Brownie i
Efímer, Lo Carrofil.

Fira de Titelles de Lleida procura re-
ivindicar, com molts altres festivals, que hi

oan Ollé ha aconseguit que Lolita
Flores refreni els seus braços com
molins i traslladi tota l’expressivitat

en el rictus de la cara i en la paraula. El re-
sultat és una versió de La plaça del dia-
mant densa, gustosa, dolorosa. Fa una dè-
cada que Ollé havia optat perquè tres ac-
trius interpretessin tres moments/actituds
vitals de Natàlia, Colometa: el de la ingè-
nua joventut; el de la dolorosa maduresa
amb la mort de la guerra i la gana de la
postguerra, i el de la conformada vellesa.
La versió a una sola veu juxtaposa aquests
tres rius d’emoció. Màgicament, cap domi-
na sobre l’altre, hi ha un cert ordre en l’ex-

J Brillant actuació
magnètica

CRÍTICA JORDI BORDES

pressió de cada un d’ells. Sempre és la “se-
ñora de las palomas” del parc, asseguda al
seu banc. Com menys veus, més gran és el
risc de l’ensopiment, el perill de caiguda de
ritme. Però la proesa interpretativa, amb
un magnetisme que traspassa la història i
el mateix to en què s’explica, sempre reite-
ratiu, insistent, fa que el públic entri en els

passatges de la novel·la i, tot i que els cone-
gui, s’emocioni. Lolita Flores, que de Grà-
cia només coneix el que li pogués haver
explicat el seu estimat pare, és una Colo-
meta creïble per la seva fragilitat i la seva
determinació a posar fi a tot.

La llum i el so són els companys fantas-
magòrics de l’escena. Sembla que no hi
són però es van colant sempre en un tercer
pla, posant una nota mínima a la narració
viscuda, al record que sembla evocar
olors, fins i tot (com ara la del colomar).
Les bombetes d’envelat s’encenen aparent-
ment de forma arbitrària, però, en realitat,
amb una voluntat ben marcada de mos-
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Debut del ballet argentí a Terrassa
a primera gira internacional del Ballet Nacional d’Argentina

s’atura a la programació de dansa del Centre Cultural Terrassa.
El Ballet Nacional d’Argentina desenvolupa la seva temporada
anual a Buenos Aires amb quatre programes artístics que ara
porta fora del país. El programa a Terrassa presenta les següents
coreografies: Chopiniana, La mort del cigne, Clar de Lluna,
Birthday Offering La companyia, creada el mes de gener del
2014, va ser fundada pel Ministeri de Desenvolupament Social
de la Nació. Després de participar-hi 1.200 aspirants, van que-
dar seleccionats els 60 ballarins que conformen la companyia.

BALLET NACIONAL D’ARGENTINA
Dia i lloc: Dissabte, 25 d’abril, a partir de les 21 hores, al Centre
Cultural Terrassa. 32a programació BBVA de dansa.

Vodevil sense manies
quest muntatge de Roberto Santiado parteix de la cita de Woo-

dy Allen: “Només hi ha dos tipus de parelles, les que se separen i
les que acaben malament.” Un director de cinema haurà de con-
viure amb els enganys a les seves tres dones de la vida: la seva
dona, la seva amant i l’actriu de la seva pròxima pel·lícula. Vode-
vil inconfusible que té el suport argumental del món de glamur i
engany del cinema. Les aventures i desventures dels guionistes
(com també es va poder veure a Tots fem comèdia, Grec 2013) i
directors són terreny adobat per a la comèdia perquè són els
mateixos autors i directors que fan escarni de les seves pròpies
debilitats i tòpics.

NUES, UNA COMÈDIA DE CINE
Roberto Santiado
Direcció: Eduardo Durán i Jaume Morató
Intèrprets: Pep Munné, Mònica Pérez, Mone Teruel i Alba Sáez

Dia i lloc: Al Teatre Borràs. Per ara, fins al 10 de maig.

El circ per tot l’any a Catalunya
enís Matabosch, impulsor també del Festival Internacional de

Circ Ciutat de Figueres, assumeix el repte de crear un nou circ
ambulant a Catalunya. Per ara, estrenen pista (que la presenten
com la més còmoda i moderna d’Europa) a les festes de la Santa
Creu de Figueres. Aquesta troupe té tres claus que la defineixen:
Charlie Rivel és el seu referent com a pallasso català universal; la
qualitat dels seus números acrobàtics és la segona targeta de
presentació, i, finalment, mira d’identificar-se amb la tradició
popular musical catalana. Per això, alguns dels números (que in-
terpreten artistes d’arreu del món) s’il·lustraran amb un reperto-
ri format per El meu amor (coneguda popularment per Rosor, la
lletra de la tornada) o El cant dels ocells.

CIRC CHARLIE RIVEL
Genís Matabosch
Data i lloc: A la plaça Catalunya de Figueres, fins al 4 de maig.
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Solidaritat
i dansa

mb motiu del Dia
Internacional de la
Dansa, l’Institut del
Teatre i el Mercat
de les Flors organit-
zen un projecte so-
lidari. Ballarins
d’IT Dansa i del
Conservatori Supe-
rior faran una exhi-
bició aquest dime-
cres. Els guanys de
la funció es desti-
naran a un projecte
solidari triat amb la
col·laboració de
l’Associació de Pro-
fessionals de la
Dansa.
Dia i lloc: Dimecres,
a les 20.30, al
Mercat de les Flors.
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Sempre equilibris
Un detall de
l’actuació del nou
circ Charlie rivel,
que es prepara a
Figueres, fins al 4 de
maig. QUIM PUIG

ha titelles també per a adults.Un bon ex-
emple és la inauguració amb The table, en
què un titella de la tradició japonesa del
bunraku explica les seves teòriques últimes
12 hores de vida. També és, preferentment
per a públic adult, el muntatge itinerant
Andante de la companyia Markeliñe, en
què s’insinuen les atrocitats que viuen les
víctimes de la guerra (i que ja han impac-
tat en fires anteriors com és la de Tàrrega i
la de la Mostra d’Igualada. Per últim, la fi-
ra també consta d’activitats professionals
pels mateixos artistes (3) i d’accions pa-
ral·leles pensades per al públic (24!). La fi-
ra està oberta al màxim nombre de ciuta-
dans tot i que dóna prioritat als espais de
sala (26 espectacles) als de carrer (10). ❋

‘Tripula’ és un dels
títols que donaran a
parlar pel seu joc i
alhora la seva
artesania escènica.
MARC VILA

trar la ciutat blava de la guerra o les àni-
mes vermelles dels morts de la guerra que
pujaven al cel en l’al·lucinació de Colome-
ta, o de verd esclatant en un parc pacificat
pel temps i el plat a taula.

La plaça del diamant és una obra uni-
versal. No ha de sobtar veure-la en caste-
llà. És l’evidència que la literatura i el teatre
estan per sobre de la política. Ollé ha man-
tingut els noms en català i un cert accent
obert en el castellà quan algun personatge
s’adreça a algun altre castellà. La màgia és
que la recita una castellana procurant ser
molt correcta amb l’accent que desco-
neix. ❋

LA PLAZA DEL
DIAMANTE
Mercè Rodoreda

Adaptació i direcció:
Joan Ollé
Intèrpret:
Lolita Flores

Lloc i dia:
Teatre Goya
(diumenge, 19
d’abril), fins al 3 de
maig.




