O IO

El tenor Josep
Carreras rep la
medalla d’honor

CULTURA,
ESPECTÁCULOS Y AGENDA

La Fira de Lutiers
ofereix visites
guiades al públic

El Parlament ha otorgat
aquesta distinció al músic
PÁG. 39 ®
català.

El certamen se celebrarà
el proper 22 de juliol a
PÁG. 39 ®
Cervera.

la Mañana

cultura@lamanyana.cat
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ESPECTACLE / AMB MÚSICA EN DIRECTE

ARTS ESCÈNIQUES

El conjunt lleidatà Festuc Teatre
prepara un nou muntatge de titelles

Catalunya suma
una plataforma
de festivals i
fires de carrer
Catalunya compta,
des del passat 4 de juliol, amb
una nova plataforma d’arts escèniques batejada amb el nom Arts
de Carrer. Aquesta proposta reuneix sota un mateix sostre festivals, fires i mostres de Catalunya
que tenen aquesta disciplina artística com a principal eix conductor de la seva programació.
La iniciativa es va fer pública
a Viladecans, dins el marc de les
jornades professionals del festival
Al Carrer, i està integrada per diferents entitats. Entre elles, destaquen FiraTàrrega, Fira Mediterrània de Manresa, Trapezi – Fira
del Circ de Reus, Fira de Circ Al
Carrer de la Bisbal de l’Empordà,
el Festival Sismògraf d’Olot, Lluèrnia – Circ a les Places d’Olot,
el Festival Esbaiola’t d’Esterri
d’Àneu i el Festival Internacional
de Teatre d’Animació Al Carrer
de Viladecans.
L’objectiu principal d’aquest
projecte és visualitzar i comunicar de manera conjunta tota l’activitat escènica que es realitza al
carrer dins del territori català.

TÀRREGA •

La companyia Festuc Teatre no para quieta. Tot i trobar-se
al bell mig de la seva gira d’estiu, el
grup lleidatà ja està assajant un nou
muntatge de titelles que s’estrenarà
el proper mes d’octubre. L’obra serà l’adaptació d’un clàssic i seguirà
la línia d’altres espectacles com La
Princesa i el Pèsol o La Sireneta.
“Es tracta d’una producció que
transmet l’essència de la companyia”, explica un dels integrants del
conjunt teatral, Pere Pàmpols. Els
primers espectadors que podran conèixer en directe l’espectacle seran
els visitants de la Fira de Teatre de
Les Illes Balears, que se celebrarà a
Vilafranca de Bonany.
Aquesta cita servirà als lleidatans
per fer l’estrena oficial de la producció, que després viatjarà a diferents
ciutats com Lleida. Un dels trets distintius de l’obra és l’acompanyament
musical en viu a càrrec d’un pianista
que s’encarregarà de dinamitzar l’acció teatral. Els titellaries que donaran vida als personatges principals
seran Íngrid Teixidó i Pere Pàmpols.
Però les novetats de Festuc Teatre
LLEIDA •

] Els intèrprets
Íngrid Teixidó i
Pere Pàmpols
donaran vida als
protagonistes
] L’estrena oficial
de l’obra es
podrà veure a la
Fira de Teatre de
Les Illes Balears

FESTUC TEATRE

El grup actuarà aquest mes a Lleida amb la seva funció ‘Bugui Bugui’

no acaben aquí, els integrants de
l’agrupació també preparen dos espectacles en francès titulats La volta
al món en 80 dies i Les dones sàvies.
La gira d’aquestes obres començarà al mes de novembre i estan dirigides als estudiants de tota Espanya.

La interpretació d’ambdues produccions anirà a càrrec dels actors lleidatans Angel Pérez, Nico Verove i
Bezières Elodie Rougeot. A més, el
director lleidatà Eduard Muntada ha
fet l’adaptació i, juntament amb Pere
Pàmpols, dirigirà l’obra.

De manera paral·lela a la preparació d’aquestes funcions, la companyia actua durant tot l’estiu a diferents ciutats amb Bugui Bugui, un
espectacle que arribarà a Lleida el
dia 24 d’aquest mes a la Plaça Sant
Jordi i el 31, al barri de la Mariola.

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

DAVID ROIGÉ

TONY ALCÁNTARA

L’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes celebra el concurs de fanalets

La processó de la Mare de Déu del Carme envaeix els carrers de Lleida

LLEIDA • La Capella del Peu del Romeu de Lleida va servir ahir d’escenari per acollir el concurs
de fanalets de Sant Jaume, una cita organitzada per l’Agrupació Ilerdencs de Pessebristes que
aquest any arriba a la seva LXXIII edició.

LLEIDA • Els ciutadans de Lleida van retre homenatge ahir a la Mare de Déu del Carme amb la
celebració d’una processó que va sortir des de la parròquia del Carme i va comptar amb l’assistència de diferents autoritats.

