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Més de 300 ofertes per 
actuar a la Fira de Titelles
De 110 companyies catalanes, un nombre similar de la resta de 
l’Estat i 88 d’estrangeres || A Lleida, el 29 i 30 d’abril i l’1 de maig

ARTS ESCÈNIQUES PROGRAMACIÓ

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La 33a edició de la Fi-
ra de Titelles de Lleida, que se 
celebrarà el 29 i 30 d’abril i l’1 
de maig en diversos espais de 
la ciutat, va anunciar ahir que 
ha rebut fins a 339 propostes 
d’espectacles per actuar al cer-
tamen, per recuperar d’aquesta 
manera les xifres de les últi-
mes edicions. Un total de 114 
són ofertes catalanes, 114 de la 
resta de l’Estat i 111, interna-
cionals. Les companyies remi-
tents sumen 303 en total: 110 
de catalanes, 105 de la resta de 
l’Estat i 88 d’estrangeres. Els 
organitzadors del certamen, 
el Centre de Titelles de Lleida, 
estan ultimant el cartell, que, 
després de l’experiència exito-
sa de l’any passat, mantindrà 
també una finestra virtual per 
donar cabuda així a més pro-
postes que, per raons d’espai, 
no es podran incloure dins de 
la programació presencial de 
la Fira.

Aprofitant la celebració ahir 
del Dia de la Dona, el certamen 
va avançar set dels fitxatges
per a la Fira de Titelles en clau 
femenina: produccions en les 
quals l’autoria i/o la direcció 
van a càrrec de dones (vegeu 
el desglossament). També es 
va revelar la imatge del car-
tell, obra de Bernat Vallvé, una 
escenografia teatral que repre-
senta la ciutat de Lleida amb la 
Seu Vella de fons.

AVANÇ ‘FEMENÍ’ DEL CARTELL

La companyia lleidatana Les Cícliques presentarà ‘Tabula’.

FIRA DE TITELLES DE LLEIDA

Companyies catalanes. La companyia lleidatana Les Cícli-
ques serà una de les catalanes presents a la Fira de Titelles 
amb la proposta Tabula, un espectacle de teatre gestual i ma-
rionetes que reivindica l’amor propi en clau de gènere. També 
Antonella d’Ascenzi presentarà la seua última producció, Filar, 
de dansa i poesia visual amb una actriu i un titella.

Resta de l’Estat. La companyia andalusa La Maquiné pre-
sentarà per als més petits Parade. El circo de los valientes. Els 
bascos Macarena Recuerda viatjaran a Lleida amb els llums 
i ombres de The Washing Machine. I els andalusos La Víspera 
oferiran per al públic adult La identidad de Vesania, una refle-
xió sobre el trastorn bipolar.

Estrangeres. Els eslovacs Lutkovno Gledalisce Ljubljana es-
trenaran a la Península The sky above, amb un os polar i l’Àrtic 
de protagonistes. I els francesos Adrien M & Claire B instal·la-
ran a la Fira Acqua Alta, del 25 d’abril al 9 de maig.

Juana Sanz i la neta, amb la responsable de l’Arxiu Municipal.

ARXIU MUNICIPAL FOTOGRAFIA
PAERIA

❘ LLEIDA ❘ La família Nasar-
re-Sanz va donar ahir a l’Ar-
xiu Municipal de la Paeria 
més de 5.000 còpies de foto-
grafies de la transformació 
urbanística de la Lleida del 
2002 al 2007. Es tracta del 

llegat gràfic del lleidatà Mar-
ciano Nasarre (1934-2018), 
gran aficionat a la fotografia. 
La seua viuda, Juana Sanz, 
va agrair a la Paeria la con-
servació d’aquest material 
gràfic.

Donen a la Paeria 5.000 fotos 
de la Lleida del 2002 al 2007

Pintura, escultura i fotografia a Le Petit Atelier

❘ LLEIDA ❘ La galeria comercial Le Petit Atelier de Lleida inau-
gurarà demà dijous (19.30) l’exposició col·lectiva Elements, 
de pintura, escultura i fotografia dels artistes Viaplana, Boi-
xadós i Ujeda. Podrà visitar-se fins al 31 de març.

Alumnes d’acordió, dissabte a l’Escorxador

❘ LLEIDA ❘ El Teatre de l’Escorxador acollirà dissabte (18.45) un 
recital d’alumnes de l’Escola d’Acordió de Lleida, al costat 
de l’acordionista de jazz Javier López Jaso. Entrada gratuïta.

Cicle musical ‘Rodautors’, avui al pub Antares

❘ LLEIDA ❘ El pub Antares de Lleida acollirà avui (20.00) una 
nova cita del cicle Rodautors, amb l’actuació prevista d’una 
desena de cantautors i, com a convidat, el lleidatà Manger.
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