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ARRIBA EL MAIG
MÉS FESTIU
AMB MÚSICA,
TRADICIONS
I CARAGOLS
Un cop més, Lleida es vesteix de
gala quan arriba el maig. Les Festes
de Sant Anastasi compten enguany
amb un programa d’alt nivell, amb
figures com Sergio Dalma, Niña
Pastori, Fangoria i Ojos de Brujo,
que inundaran de gent i d’alegria
les nits de festa als Camps Elisis.
El Gran Correfoc coordinat pels
Diables de Lleida, l’Ofrena de Flors
a Sant Anastasi o la Batalla de Flors
continuen sent els actes centrals
de la festa. No hi faltaran tampoc
la Trobada de Gegants i la Diada
Castellera, amb l’actuació dels
Castellers de Vilafranca i de Lleida.
La Festa dels Moros i Cristians és
una de les més esperades. La
desfilada de les dues capitanies i
les bandes musicals aplegarà més
de 1.300 persones. Tancarà la festa

la Batalla a les muralles de la plaça
de la Sardana de la Seu Vella, amb
els parlaments dels capitans moro
i cristià. Els castells de focs artificials
marcaran com sempre el tret de
sortida i la clausura de la festa.
La programació inclou alguns actes
anteriors i posteriors als dies
centrals de la festa com el concert
d'Àlex Ubago, Paco Ibáñez o
l’Orquestra Simfònica del Vallès.
El Parc dels Somriures, instal·lat als
Camps Elisis, donarà pas a partir
del dia 16 a l'Aplec del Caragol.
Uns 12.000 penyistes continuaran
la gresca –del 16 al 18 de maig–,
amb el Caragol Rock i amb el
concert de La Salseta del Poble
Sec, entre d’altres activitats. Els
actes de l’Aplec però, començaran
el dia 13 amb la Setmana Cultural.

Els Moros i Cristians i els espectacles al carrer, protagonistes.

LLEIDA
ESDEVÉ CAPITAL
INTERNACIONAL
DELS TITELLES

Una cinquantena d’actuacions de 27
companyies d’Alemanya, l’Argentina,
Austràlia, Bèlgica, Bulgària, el Canadà,
Espanya, Itàlia, Txèquia i la Xina convertiran
Lleida, entre l’1 i el 4 de maig, en la capital
internacional dels titelles. La Fira de Teatre
de Titelles oferirà espectacles de tots els
gèneres (titelles de fil, guant, taula, ombres
xineses, etc.) per a tots els públics (infantil,
familiar i adult) i a 14 espais diferents
(vegeu pàgines d’agenda).
Així doncs, la 14a Fira destaca per
espectacles d’altíssim nivell o molt originals
(“Contes tradicionals”, de la Companyia
Ombres Xineses de Pequín; “El gran traje”,

La Companyia
Ombres Xineses
de Pequín
inaugurarà la
Fira de Titelles.

de LaSal Teatro; “Mira Mira”, d’Ultramarinos
de Lucas; “Genoveva... tan casta, tan pura”,
de Theatre Taptoe, “La Pasionaria”, de
Bambalina Titelles; “One more kiss”, de
Claudio Cinelli), que són estrenes a l’Estat
(“Merak”, del grup Two hands) o que han
esdevingut obres ja mítiques (“Bradshaw’s
Shadows”). Són igualment remarcables les
sessions golfes adreçades al públic jove.

Quant al programa d’activitats paral·leles,
inclou una exposició i concurs de titelles
a l’Eix Comercial, un concurs de fotografia,
tallers de titelles, la 3a Fira del Llibre de
les Arts Escèniques i el lliurament de
premis a les millors propostes, a més
d’activitats específiques per als
professionals del sector.
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