Abril de 2015 • Festes

La celebració combinarà propostes tradicionals, com el castell de focs, amb concerts a càrrec de grups destacats de l’escena musical actual. © H. S.

Festes de Maig amb molta “marxa”

• Actuacions de Lax’n’Busto, Els Catarres, Marlango i Mishima
La ciutat de Lleida celebra del 7 a l’11 de
maig les Festes de Maig en honor a Sant
Anastasi amb un ampli programa carregat d’activitats com ara actes festius,
esportius, musicals, de lleure i, sobretot,
de cultura popular. De l’ampli ventall
d’activitats, destaca l’espectacular processó i ofrena floral al patró i la Batalla
de Flors, que tindran lloc el dia 11 de
maig al matí i a la tarda, respectivament. Per la rambla de Ferran desfilen
nombroses carrosses, els ocupants de
les quals combaten amb el públic amb
confeti i serpentines.
Enguany es commemora el 175è aniversari dels Gegants Romans. El diumenge 10 es farà una Trobada Gegantera força especial, amb la presència de
diferents grups de gegants centenaris
o d’alta vàlua de Catalunya. El mateix
dia se celebrarà el 20è aniversari dels
Castellers de Lleida, amb una diada
en què participaran la Colla Vella dels
Xiquets de Valls, els Castellers de Sabadell i els amfitrions. El dissabte 9 de
maig, a la plaça del Dipòsit, tindrà lloc
la Mostra de Cervesa Artesana de Lleida
i el Festival Folk. Pel que fa a la música,
destaquen les revetlles als Camps Elisis,
amb l’actuació de Band of Friends, Bitty

L’espectacularitat visual de la Batalla de Flors, un dels actes centrals de la festa. © Hermínia Sirvent

McLean, La Gossa Sorda, Spring Riot
i Lax’n’Busto (dia 8); Foo, Pep Sala i Els
Catarres (dia 9), i Wednesday Lips, Anni
B Sweet, Marlango, Mishima i Mala Rodríguez (dia 10).
Altres atractius de la festa són el
correfoc, el concurs de sardanes, les
diferents actuacions de dansa i música per diversos espais de la ciutat, el
Parc dels Somriures per als infants i les
nombroses cites esportives. La Festa

Major s’acomiada amb un esplèndid
piromusical al marge esquerre del Segre. Enguany, les firetes es traslladen a
l’avinguda de Miquel Batllori, davant del
Decathlon. L’arquitecte Ramon Maria
Puig serà el pregoner. Durant les festes
rebran la medalla de la Paeria Víctor Pérez Pallarés, Jaume Vilella, Antoni Montagut, Sebastià Gertrúdix, Francesc Mayós, Joan Rodés i Enric Pubill (aquests
dos darrers a títol pòstum). També es
lliuraran 12 plaques. •••
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Fira de Titelles amb 23 companyies

• La Llotja, el Mercat del Pla i el Museu de Lleida, escenaris
pagament. Uns 300 professionals i 150 programadors es
van acreditar per seguir la fira,
que es va fer en 26 espais de
la ciutat.

Imatge d’un dels espectacles multitudinaris representats pels carrers i les places de la ciutat. © H. S.

El certamen va presentar
enguany estrenes de tot tipus.
Cal destacar l’espectacle “Mrs.
Brownie”, de la companyia
catalana Teatre Un, i els muntatges “Lo Carrofil”, “El viatge”
i “En Patufet”, de les companyies lleidatanes Efimer, Tombs
Creatius i Cia. d’arts de carrer i
el Centre de Titelles de Lleida.
A més, algunes de les companyies estrangeres van posar en escena per primer cop
els seus espectacles a l’Estat.

La 26a edició de la Fira de
Teatre de Titelles de Lleida,
un referent internacional en
aquest gènere artístic, va tenir lloc de l’1 al 3 de maig amb

La fira també va organitzar
activitats com ara la Fira del
Llibre de les Arts Escèniques,
la Fira d’Artesans de Titelles i
la Fira d’Artesans Familiars. •••

la participació de 23 companyies –set d’estrangeres– que
van oferir 68 actuacions diverses. La Llotja, el Mercat del
Pla, l’Espai Orfeó, el Museu de

Lleida i el Bar Gilda van ser els
espais nous. El certamen va
aplegar més de 35.000 espectadors i va exhaurir el 95 % de
les entrades d’espectacles de

L’Aplec del Caragol arriba a la 36a edició

• Lleidatans i turistes gaudiran de la festa del 29 al 31 de maig
Com cada maig des de fa
36 anys, milers de lleidatans
s’aplegaran per menjar caragols del 29 al 31 de maig al
recinte dels Camps Elisis en la
que és la festa gastronòmica
més multitudinària de Catalunya: l’Aplec del Caragol
de Lleida. La cita, declarada
Festa d’Interès Turístic Nacional i Festa Nacional d’Interès
Tradicional, reunirà cent colles i prop de 12.000 collistes que menjaran unes 12
tones de caragols. A aquests
collistes se sumen molts lleidatans i lleidatanes i turistes
i visitants que participen en
l’Aplec cada any, fent que la
festa mogui unes 250.000
persones.
En cada edició el cava
oficial de la festa, Rabetllat i Vidal, porta una placa
diferent. Enguany el celler
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Ca n’Estella, elaborador de
l’escumós, ha volgut que sigui el Mercat del Pla el protagonista de la nova placa
del cava oficial.
L’Aplec gaudeix d’un extens programa d’activitats
per a tots els gustos, amb re-

vetlles, concerts, música, castellers, exhibicions de dansa,
concursos, etc. La vitalitat de
les penyes es fa palesa diumenge al matí durant la cercavila que recorre la ciutat.
Un esclat de color i música
on es poden admirar els vistosos vestits i la desfilada de

Un centenar de colles participen a l’Aplec. © Fecoll/Julià Escudé
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penons pel Pont Vell amb la
Seu Vella al fons.
Les persones que vulguin
sentir-se com un collista més
poden fer-ho per mitjà de la
Colla Forasters i adquirir alguna de les opcions del paquet del visitant. •••

