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El caml InicIal en el Bulllell núm.O es percep ample,
engrescador '1' pie de prolecles. Nosallres, els socls, la el
podem fer 101 canlanl. Vlananls de molxllla, carregada
d'II.lustons, votem camInar al costat del Cenlre de Tllelles a
fI de trobar aquell corrlol que 'ens facl esdevenlr acllus
especladors. I en gaudlm moll de tol plegat, perqull el solfet
d'lnlentar-ho ens unelx I eneeratla a mIrar sempre endavant.
I alxb, no és pas pocl '
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SON ANY

Amb el convenciment que .
cap de nosaltres no pot
ter tant com tots
nosaltres junts, des de
l'Associació, i ara, per
Nadal, us encoratgem a
compartir, al lIarg del 96,
el projecte iniciat amb el
Centre de Titelles donat
que alló essencial no és
viure sinó construir la
propia vida.



Fallava gairebé una hora per les nou del vespre del dia 10 de
novembre. Ens vam reunir per a repassar els darrers detalls. Volíem
penjar el logotip de l'Associació, exposar fotografies de vívencíee
compart ides, comentar una vegada més els Estatuts... en una paraula,
organitzar tot auó que feia referencia a aquella vetllada lan especial.

Quan vau anar arribanl, us rebíem animals i un xic nerviosos pero la
veritat és que, només en predisposar-nos a cornencar, l 'ambient
aparegué acollidor, amislós i pie de calidesa.

L'ordre del dia marcava la priorilal d 'escoltar uns parlamenls abans de
sopar . Aixl, dones, tot olorant la fla ire del pa amb tomala, us váre m
exposar els orfgens de l'Associació, les seves motivacions i objectius,
les aclivitats prevístes i perqu éno, el pressuposl i les quotes.

Havent sopat, en Joan-Andreu es va encarregar d 'endolcir les poslres.
L'himne de l'Associació d 'Espectadors va ser tot un regal de cants i
participaci ó.

El context del caté resulta torca estimulanl, gracies al missatge d'en
Raimond Maleu, presidenl de I'Associaci6 d 'Espectadors del Tealre
Lliure, que ens va transmetre I'entusiasme de I'espectador acliu .

Per acabar, comenlaris i aprovació deis Eslatuts, per unanimitat, i
acceptaci6 del Consell Directiu proposat.

En record de la diada i com a sírnbol de testimoniatge per part de tots
ets assistents. la signatura de l'Acta Fundacional. Tot plegal una
vivencia inoblidable.

Per molts anys!

MA CARME PALLÁS I SOBERÁ

CELEBRACIÓ
FUNDACIONAL

·10 de Novembre de 1995



HIMNE DE L'ASSOCIACIÓ D'ESPECTADORS

Som la collade I'Associació
som bons erilies, som espectadors

Xiesi grans,lrapelles
ens hem proposat
que l'art deis lilelles
deixi a tots bocabadals!

Som la collade l'Assoeiaeió

Aplegals enlorn d'aquesl equip professional
Cenlre de Helles que és del 101original,
volemcompartir la tasca socio-cullural
p,rqué a casanostrasiguicom cal!

Som la collade I'Associació
som bons erílies, som espectadora

Xalalspel teatre
i pet bon humor
tots volem combalre,
l'apatia i lagrisor!

Som la collade I'Associaeió
r-:

Si a la Caparreltael Centreestavareleqat
ara ens proposem tenir-Ioal cor de la cíutat
101 fent deis l ilelles un esbarjo eelebral
que escarnpi laboira i la hurnitatt

Som la collade I'Assoeiaeió
som bonscrltics, som espectadora

1de eiutadans
n'exereimels drets
no ens pleguem de mans
eom si fossim uns boletsí

Som la collade I'Associaeió

Si per Ueida cal el nostre impuls engrescador
. no hem de pl?nyer pas, eneomanar nostra il.lusió

convencuts, tothora. que I'art és generador
d'una sabanova;del bo i millorl

Somla collade I'Associaeió
som bons crltics, som espectadors

Resja no ens delura
prosseguir endavanl
que ens mou la frelura
daquest projecle exilant! .

Som la collade I'Assóciaeió
aelius espectadcrsl

(Amb la música de la pel.lícula .

. "La leyenda de la ciudad sin nombre")
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És per aquest motiu que, els nostres estatuts reflecteixen d 'antuvi, la figura del soci
col.laborador, amb especial deferéncia a les escoles o centres de formació
d'infants i joves que se sentín cridats a vincular-s'hi .

El valor de tota tasca associativa és tanmateix, el bé que reporta a I'associat el fet de
pertanyer a un col.lectiu dinamitzador d'iniciatives amb propósits i objectius comuns.

. La nostre recent nascuda Associació d'Espectadors -vinculada al Centre de Titelles
de L1eida- es proposa també, acollir I'ampli sector de joves i menuts espectadors, els
més assidus participants de I'activitat del Centre, escoltar-ne la seva veu, atendre els
seus interessos i alhora, ésser un pont de dialeg i de retrobament entre els propósits
pedaqóqlcs deis centres educatius i la propia dínárntca creativa del Centre de
Titelles. .

f /
1'"

SOCIS
COL.lABORADORS

ESCOlES I
CENTRES EDUCATIUS;

Aprofitant I'avinentesa del nostre 1r. butlletí, fem una crida a tots els
professlonals de I'educacló I responsables de centres formatlus a
afiliar-se a I'assoclacI6, no només, pel benefici que com qualsevol altre soci els
pugui reportar, sinó otertant-íos també la possibilitat de col.laborar estretament amb el
Centre de Titelles en ordre a: .

Dissenyar pl~géitS possibles programacions, cercar tematiques d'interés
comú per a póssiotes produccions del Centre, promoure i organitzar activitats
pedaqóqlques, impulsar la reñexió entorn la tasca expressiva, I'edició de
material dldáctlc, establlr conductes d'informació i d'intercanvi interescolar
d'experiéncies, aíxl com també propiciar quaísevol altra iniciativa profitosa.

Pero per a tot a.lxo ens cal trebaIJar ccjze a colze I fer una bona plnya.
Us hl esperem. Tenlu les nostres portes obertes,

EL CONSELL DIRECTIU DE L'ASSOCIACIÓ D'ESPECTADORS
DEL CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA



ACTIVITATS DE LA NOSTRA ASSOCIACIÓ .

FESTEGEM
1 Oé ANIVERSARI DEL
CENTRE DE TITELLES

El proper mes de maig del 1996, coincidint amb la 7a Fira de Teatre de Titelles de
Ueida, celebrem que fa 10 anys dues persones iniciaren el magnífic projecte del qual
ara en formem tots part. l'Associaci6 d'Espectadors del Centre de Titelles som
I'última espelma que han posat al pastís. Així dones, cal que ho celebrem, tots junts,
tots els que creiem que la iUusi6 no s'acaba mai i que els infants i els titelles s6n una
font de recursos inesgotables per a fabricar-ne encara més.

El pastís d'aniversari té dues cireres vermelles i ensucrades que el fan, si pot ser, .
encara més bo. La primera círera té dins una exposici6: "L1eida ciutat de I'art deis
titelles". Per organitzar una exposici6 calen artistes, per a nosaltres són tots els nens i
nenes de les escoles de L1eida que cursin 3r, 41 i 5e d'Educació Primaria. També fa
falta una galeria on exposar les obres, per a nosaltres no hi ha galeria millor que els
aparadors de les botigües de la nostra ciutat. És aixi com aconseguim implicar en una
mateixa idea a escoles, mestres, infants, boligues, botiguers i botigueres. Peró ens
falta una cosa per acabar-no d'arrodonir. .. la festa d'inauguració! També hi hem
pensat sera sonada, no hi haurá vi d'honor pero sí molta gresca i soroll!

La segona cirera, porta dins una festa, plena de lIum i de color. Se celebrara en un
1I0c concret i que molt aviat es coneíxera com la Playa deis Titetles. Fins ara el seu
nom és Hort deles Monges. esta situada davant la nova seu del Centre,-antíc convent .
de Santa Teresa. Tot aquest espai s'ornplírá de la magia deis titelles i del bon humor
de la gent del Centre í.eet'Assoclacté. Com veieu fins i tot el nom canviara ben avíat.
En aquesta festa tornen a ser els infants de3r curs de Primaria els convidats d'honor.
ElIs faran, d'un ofici que está-molt de moda ara, de.díssenyadors duns titelles rnolt
especials. Els titelles sortiran del paper i per art de magia es transformaran en uns
personatges víus i amb movírnent.

Tot plegat enginy, num. · color, il.lusi6 i empenta que són els ingredients
imprescindiblesper afer realitat aquests dos projectes, i ja sabeu que últimament
aquests productes estan molt cars en elmercat. Aixi, si algú en vol oferir una mica la
gentde.l'Associaeló us donarern a canvi una bona dosi de rialles i amistat. Fa?

MERITXEll MORERA
SOCia Fundadora núm. 46



Fou lIavors. a les escalesdel Palau, quan ens vamler la "loto delamilia".

L'etapa segOent era justament al davant: al Mercat de les Flors. Primer vam prendre un ápat molt apetitós i vam
olerir un obsequi a I'Associació d'Espectadors del Teatre L1iure.

El proppassat 21 d'octubre la jove Associació d'Espectadors del Centrede
Titelles va organitzar la seva primera sortida. Es traetava de tornar una
anterior visita realitzadaper I'Associació d'EspeCladors del Teatre Uiurede
Barcelona a Ueida.

,
1:;1 programa es presentava rorcaatapeít, a les 17 horesja ens esperaven a
les dependéncies del Teatre Lliure al carrer Montseny. AIIf uns deu
membres del grup de Barcelona estaven preparats per a mostrar-nostota
aquella part desconegudadel teatre: el cosidor on Fabiá Puigcerverhavia
dissenyat, cosrt, provat,... la majoriadeis seus vestits. les sales d'assaig, el
taller de conlecciódeis decorats, el bar i l ins i tot el terrat.

Tot plegat ens va sorprendre gratament i alguns tenfem la sensació de
visitar anóque només estareservat a uns quants.

Més tard, tota "I'expedició" -rn és de seixanta persones- ens vam traslladar
alla on es conleccionaven els decorats. on es guarda el vestuari de totes
les obres representades, lent unavisitapel barri de Gracia.

L'ASSOCIACIÓ
VA D'EXCURSIÓ

~.

AL TEATRE LLlURE

A connnoacló .l 'eutocarensva portar lins al que sera el nou espai del Teatre L1iure: al PALAU D'AGRICULTURA, i
tot visitant-Io ens teten sentir la il.lusió pel projecte, i ens apropaven als lets pels quals estan treballant.

Seguidament vam poder assaborir l'obra "Els Bandits" de Friedrich von Shiller representada per la companyia
Teatre Lííure, de la qualel millor que us podem dir és que I'aneu a veuresi encarahi sou a temps.

La majoria deis que hi vam assistir en vam quedar torca satisfets. A destacar corn a plat tort la interpretació de
Franz(Pere Arquillué) i el bon treball de la resta d'actors que -sigui dit de passada-rnolts 56n assidus visitants de
lapetitapantalla.

ILOGO·MOTS IL.LEGALMENT INTERVINGUTS I



En acabar la sessíó. -encara més-. comentari de I'obra amb els actors i copa de cava oferta per aquests
excel.lents amfitrions que van ser I'Associació d 'Espectadors del Teatre L1iure

Certament una jornada agradable que, sens dubte, caldr á repetir. .

: MONTSERRAT ARGILÉS I CISCART
DOMÉNEC BAÑERES !CODINA

DONer;., A J.ú~ LA TCVIo CI:J!J> EH SOJJ,A

1 CA! ET RECJ:JRC)/, eis
PeLS PEPUItTA PéJ..S POlI
ttcs QcJW S'6lXJJJéIJ QUéu.
:P.6E?RE~ll Hi relJ/1-l tES
ASSocIAc1oNS .. I
l>'eSPECrADORS t



A L'ASSOCIACIÓ D'ESPECTADORS
DELTEATRE LLlURE

CONTACTES INTERNACIONALS
DEL CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA

111 CONGRÉS DE LA F.I.C.A.T. A VENECUELA

Viatjar a Venecuela en temporada pluiosa és trobar-se amb un país
verd en esclat, pero també patir-ne la xafogor d'un clima cálid, en
temps de máxima hurnrtat.

EIs titellaires tenim la sort de ser com una gran familia escampada
arreu. Vagis on vagis deis teus n'hi hagi, diem. Peró en aquesta
ocasi ó maí tan ben dit , perqué a Venec;;uela no tan sois ens hi
esperaven els titellaires del Centre deTitelles de .Guanare i els
d 'alt res centres nouv inguts, sinó també autentica famil ia nostra,
originals de L1eida, i els seus fills i néts venec;;olans.

Amb tan extraord inari acolliment, nostra estada a aquell país va
esdevenir , arnés dun afer professional i cultural de gran interés,
una expenencia inoblidable .:

Guanare, cíutat seu de I'únic centre de titelles venecola , és una
ciutat menuda a la plana interior. De fora estant, el centre -Teatro
Tempo- no és més que una senzilla constnucció com tantes altres
que I'envolten. Un cop díns, hom s'adona, tot seguit, de la vital itat
que !'impulsa. Allí hi treballen una desena de persones que hi
despleguen una activitat considerable.

El Centre té el propi teatre, menut, pero amb una programació
estable adrec;;ada principalment a les escoles. Compta amb dues
companyies de titellaires. una que habitualment gira pe! pats o per
a1tres latituds de I'extens subcontinent arnencá , mentre I'altra,
roman al centre fent-se cárreo de les representacions locals.

Estan endegant el projecte de remodelació del Centre, construint
hi un espaí adjunt de residencia I de tallers, per a poder-hi acollir
companyies de, pas i estudlants, a fi de promoure un centre de
formació per a nous professionals o institut llatino-amertcá de
titelles.

ES DIBUIXA UN TRAC

Érem, només, públic i espectadors,
hostes del rnón, de tot i res aíhora,
quan un pinzell arníc enceta I'hora
de descobrir-nos I'art en més coíors.

Caliu i politja del Teatre L1iure,
la seva Associació ens emtiolcalla.
fluixim de mel, flascó, gerra i tenalla:
centre .de Titelles et volem viure.

Ara. al terreller ja hi neix boscatge.
saó d'espectador que clamaaixl:
Sortim a escena! Podem compartir!

I en ser receptors d'aquest nou paisatge,
en eixam de vol escampem missatge:
Amics del Uiure, ens heu mostratcamí.

CARME PALLAs
(Tardor- 95)

1
}



Un institut amb el qual es proposen qualificar i dignificar la professió
titellaire que, salvant-se algunes excepcions, en aquell país es
troba encara en una etapa incipient, quant al seu.rigor .pr:ofeg;io[lal, _ .,.
i lIuny de postulats artístics d'actualitat.

JULlETA AGUSTI
CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA

Aquest és indubtablement, encara , un Ieno rnen residu al del
colonialisme occidental. Si en quelcom i humilment podem donar
los un cop de mil, és ajudant-Ios a ser ells mate ixos en tot ano que .
íart té de pro pi, com a expr éssió autóctona i alhora de valor
universal.

En aixó la jove Federació lnternacional de Centres d 'Art de Titelles 
F.I.C.A.T.- hi té un important rol a desenvolupar com a plataforma de
debat, de confrontació i d 'intercanvi d'expenenctes. tot i plantejar
se , com en aquest proppassat congrés, la necessitat d 'estab lir
nacos de solidaritat i de política cultural comuna.

De no ser alxi ·i aixó ho hem pogut constatar en diferents
contínents- el titellaire opta per incorporar c1ixés aliens que tan sois
engendren espectacles híbr ids mancats d' essencia vital i de la
genuIna riquesa expressiva de cada poblé. Muntatges, tanm ateix
que no responen a rentorn social ni al sentir de lIurs espectadors.

Al nostre entendre, encara els manca per ler el personal procés de
reflexió, de creació i de descoberta de les própies arrels. Un procés
que ets teatres de Iilelles de I'est europeu , lIavors d 'avantguarda,
endegaren pels anys cinquanta i que a Catalunya s'originara a cavall
de les decades deis seixanta i deis setanta. Aíxó és : pouar dins la
propia tradició estetico-cuttural del país i des d 'aquest punt de
partenca treballar en la recerca dun lIenguatge expressiu actual ,
servant, pero , la propia personalitat i identitat.

De Venecuela, el nostre Centre de L1eida va partir-ne amb una
. responsabilitat més, la de formar part del comíté executiu dei.la
Federació, pero també amb les bateries recarregades car, a banda
de les intenses reuníons de treball, vam tenir ocasió d'admirar el
paisatge andl, prendrealgun bany en platges caribenyes i coneíxer
d'aprop notables experlencles com la d"EI Museo del Niño" a
Caracas, on també poguérem visitar , exhaustivament, el
TeatreTeresa Carreño, un deis millors del món , d 'aquells que et
deixen bocabadats. Fins i tot encara trobárem temps per a quedar
ben xops travessant per darrera la seva cortina d 'aigua, una de les
cascades del riu Orinoco i de rneraveltar-nos amb "El salto del
ángel" , una cua de cavall d 'aquest ríu que té rnés dun quílórnetre
d 'altítud .

No us ho he dit que ha estst un v/stge Inoblldable?



EL CENTRE
VIATJA
A POLONIA

Aquest proppassat mes d'octubre, la Julieta i jo vam viatjar a PolOnia per
assistir com a membres directius, a la reunió del Comité Executiu de la
F.I.C.A.T. -Federació Internacional de Centres d'Art de Titelles- que
tingué 1I0c a Lodz. Lasegona ciutat del país en nombre de població.

Pel que fa a I'art titellaire, trepiljar terra polonesa és sempre altament
engrescador. Allr hom hi pot trobar prop d'una trentena de teatres
d'aquesta especialitat; els antics teatres d'estat, creats tots ells després
de la segona guerra mundial i consolidats en la oecada deis cinquanta.

Són teatres que a més de comptar amb sales t écnícament ben
equípades, disposen a més deis seus propis tallers de construcc ió de
ti telles i escenografia, de sales d 'assaig... i apleguen un equip
professional que ronda les cinquanta o seixanta persones en plantilla.

Són tanmateix el que podrlem qualificar plenament com a centres de
producció dramánca de titelles. Centres equiparables ats del teatre
d'actors i que en el decurs de tots aquests anys han forjat l'exlstencia de
dramaturgs, escenóqrats, actors i constructors especialitzats, d'un nivell
exquisit, empesos, tothora, per les dues facultats de titelles; la de
Bialystok i la de Poznan, que tenen cura de la formació deis futurs
professionals .

Tot just fa tres anys, vam tenir ocasió de constatar-he fent una extensa
gira per aquell pals, invitats pel responsable d'aquests teatres al
Ministeri de Cultura Polonés En aquella ocasió visitárern nou teatres de
titelles, dues productores cinernatoqrañques d'objectes i liIelles animats

• í un museu.

El motiU d'aquell vialge tou, aleshores, fomentar el coneixement mutu i
la voluntat de compartir experiencies, ates que Polonia havia encetat el
canvi polit ic i la professió necessitava albirar i projectar el seu futur
d 'acord amb les noves exiqé ncies socials i de mercal.



Sortosament els polonesos han pogut foragitar-se aquell estat policial i repressiu que
nosaltres mateixos vam poder conéixer , fa quinze anys, quan amb els alumnes de
l'Escola de Titelles de I'Institut del Teatre de Barcelona, vam participar al Festival
Internacional de Titelles de Bielsko-Bial"a, amb I'espectacle "Miles Gloriosus" de
Plaute.

Aixo no obstant, i durant els primers anys de transíctó, la desaparici6 de I'antic régim
comunista feu témer pel desmembrament de certes estructures culturals que, com els
teatres de titelles, constitu"ien empreses d'estat, car en un altre ordre potític i económic
podien esdevenir insostenibles. .

Val a dir pero que, tot i que el país es troba immers en una situaci6 prou delicada, la ...
pervivéncia d'aques'ts teatres sembla no obstant añancar-se ara, arnb el patrocini
regional i municipal i el propi d'una economia de mercat oberta. Cinquanta anys de
traíectoría artística han estat per a tots ens el millor aval car, a hores d'ara, formen
part, i d'arrel, duna socíetat, I'actual , que els estima com a propís, perqué ha nascut i
ha crescut amb ells.

La nostra darrera estada a Polonia, a més d'una estada de treball per a perfilar les
bases de futurs projectes internacionals a emprendre amb la nostra jove Federació de
Centres d'Art de Titelles d'arreu, ens ha donat també la possibilitat de presenciar el
Festival Nacional de Titelles celebrat a Oppole i d'estrényer els lIigams amb els
protessíonals d'aquell país.

Un cop més, hem estat testimonis de I'admiració i deLrespecte que l'art deis titelles
mereix en aquelles latituds europees. Peró el que més ens ha sorpres aquesta
vegada, és el coneixement existent -en aquest ámbit cultural- del nostre fet nacional
catalá i el corrent de simpatia que desperta.

De retorn, tot i ensopegar una vaga deis terrocarrils poloneses i una altra de la
companyia aérea Sabena, que a comracor ens va obligar a pernoctar a Brusel.les,
encara poguérem arribar a temps a Barcelona, per a rebre i sumar-nos a I'expedició
de I'Associaci6 d'Espectadors del Centre de Titelles de L1eida en visita al Teatre
L1iure. Contemplant I'entusiasme al rostre deis assistents intuírem, sense cap mena
de dubte, que també nosaltres, tots plegats, aconseguirem que I'art deis titelles sigui
quelcom admirat, consolidat i arrelat a casa nostra.

JOAN-ANDREU VAllVE
CENTRE DE TlTEllES DEllf;:IDA



EL CENTRE DE TITELLES
ACULL UNA REUN iÓ
DEL COMITÉ EXECUTIU
DE LA F.I.C.A.T.

Com podreu imaginar-vos, tirar endavant una Federació
Internacional de Centres d'Art de Tite lle s és un noble i
profítós afany, encara que comporti a voltes torca maldecaps!
Més encara quan hom és entre aquells a qui han encolomat la
gracia d'estirardel carro.

En aquesta ocasió, amfitrions d 'un petit comité: en Mil1colm
Kni ght, la Miky Aronoff , president i consu ltora,
respectivament, ambdós procedents del centre escoces de
titelles, a Glasgow, i en Ted Killmer consultor vingut de New
York city , la cosa era ben senzilla. Aviat ho tindrfem tot
encarrilat, ens afiguravem. Ah, pero l De sobte , puntual com
ells mateixos, una moll estranya avaria a la Caparrella,
centralitzada justament en les nostres dependencies de
treball, ens priva del f iux eléctric i engega fora de joc
I'ordinador, el fax, la fotocopiadora i qualsevol estri endollable
per la resla de dies de la trobada.

Valga'm Déu! Quina indefensió, la nostra, sense tecnologia!
1per postres, cap de setmana!

Vam acabar tots a casa, fent les reunions a la taula del
menjador i prenent Scoth Whisky amb pa arnb tomáquet, vet
ho aquf ! I és que, irremeiablement, els titellai res estem
comdemnatsa seruna granfamilia.

Els nouvinguts s'acomiadaren molt satistets amb la feina
lIesta, agrartsd'haverpogut dialogar amicalment amb el nostre
Regidor de Cultura Antoni L1evot, i d 'haver t ingut ocasió
d'imaginar-se -amb auténtica visió titellaire- el Mur del Centre
de Títelles després d'haver trepitjat de dalt a baix, el rónec
pero alhora saborósConvent de Santa Teresa.

Els seus darrers mots toren encara per implorar la Julieta que
anés arreu escampant la bona nova i fundant convents
d'aquesta nostra ordre titellaire. Una ordre , tanmanteix, torca
mortificada.

EL CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA
I LA SEVA ACTIVITAT D'ENGUANY

Per segona temporada consecutiva el Centre de Titelles no disposa
del seu teatre ni de I'espai propi per a desenvolupar-hi les diverses
activitats . Aquest tet ha provocat I'abandó d'algunes aoñvítats prou
significatives i sobretot

L'estrocament d 'una crelxent afluencia d 'escolars que,
de tata Catalunya, el vlsltaven per a participar en

El Teatre-Escola de Titelles: estades de 3 dies al Centre"
dedicades a la creació dramática en equip i a la sana convivencia.
Ss Ta1lers de-construceé de titelles.
Les visites de les exposicions pedagbgiques del Centre.
L'assistencla a les representacions del Teatre Estable amb
espectacles de gran formal.



Propostes totes elles que, a ho res d 'ara, formave n part deis
interessos i deis programes educatius complementaris de moltes
escotes.

Si bé, és cert que costara uns quants anys.poder tornar a acollir
aquest públic, de procedencia diversificada i rebre'l amb tots els
motors engegats de nou, el Centre no en resta pas a I'expectativa
sinó que, mentrestant, recondueix la seva energía, il.\usió i creativitat
abocant-se de pie a

La producció de nous muntatges i ampliació del seu bagatge
dramánc.
La-divulgació deis seus espectacles, de rnitjá i petít format
sobretot, a través d'altres sales alternatives a L1eida i per tota la
geografia catalana.
La promoció i la difusió de I'art deis titelles. a través de
I'organilzació de la Fira de Tttelles o d'exposícions itínerants.
La cooperació amb altres companyies, amb centres i organismes
internacionals i amb la professió en general.
La preparació i el disseny,pam a pam, del nou Centre a L1eida, tot i
adobar-ne el terreny per assolir-ne un pie arrelament social.
Propiciar, acollir 'i alnora cooperar amb la jove Associació
d'Espectadors del Centre de Tite lles .

ACTIVITAT DRAMATICA-TEMPORADA 1995,96
ESPECTACLES EN FUNCIONAMENT I EN GIRA

"La Jana i els 3 óssos" • "En Patufet"· " En Joan Zebra"

Amb aquests muntatges les com pan yies del Cent re de Titelles
estaran presents, al lIarg de tota la temporada , en cicles escolars.
campanyes teatrals , i fins -corn en el cas de I'espectacle en •Joan
Zebra', de petit format- en espaís més redults, com aules oescota o
biblioteques. .
' En Patufel" enguany, es meníaraels torrons a Barcelona, car estará
lent temporada al Teatre Tantarantana. És rocasto per a que ets
nostres socis i els seus amics barcelonins, vagin a desitjar-Ii bones
lestes.

ESTRENA DE LA TEMPORADA:

" GÚLLlVER AL PAls DE L1L.L1PUr"

Es tracta d'una versió de láThritasíosa riovel.\a de Jonathan Switt, a
I'abast del públic més menut.

L'eseena ens narra la sorpresa i testrínnques del protagonista que,
en trocar-se sobtadament vollat dels petits lil.\iputencs, s'adona que
ha esdevingut un auténtic t temibte gegan!. En Gúlliver pero, sen
guanya la seva amistat i fins n'esdevé un heroi, car aconsegueix que
els de Lil.\iput i els de Belfuseú -dos pobles de sempre enemistats

. facin finalment les paus i es disposin a cooperar i a bastir-se un món
plegats. .

Aquest muntatge será presentar aquesta temporada en sessions
especials per a les eseoles de L1eida i estrenat oficialment , a públic
obert, en el marede la 7a Fira de Tñelles de Ueida.

. u'.~ ,o,' ~ _ -: . '

Com molt bé sabeu, hl hauril una sessló de preestrena I
col.loqul especial per a tots els socls de la nostra
Associacló d'Espectadors .



ESPECTACLES EN PREPARACIÓ

" ELS fOLLETS
ESPILL"

EL SABATER" • " T ILL O'OLlVA

,
Aquests dos muntatges. s'estrenaran la propera temporada, amb
rnotíu de celebrar-seel10e aniversari del Centre. Ambdós estroben
en torca avancat estat de realització. El primer és un muntatge de
petit format que podrlern qualificar de tot terreny. El segon, més o
menysde gran format, s'adreeará a nensi nenes mésgrans.

I '
Semblantment tenim en programa:

UN ESPECTACLE SORPRESA

El que es despren de la iniciativa de I'Associació d'Espectadors en
col.1aboració ambelCentre de ~itelles i ques'inscriu en el projecte:

LA PLAQA DELS T1TELLES

És un espectacle sorpresa pera tots plegats perqué. comja seus ha
informat, es realitzará a partir de la proposta deis dibuixos deis
personatges que ens brindin ets nens i nenes 'de les escotes,
S'estrenara dinselmarcdela FiradeTitelles i calera ben arremangar
s'hi. Hi hauráfeina pera tothom que hi vulgui col.laborar.

2n CICLE DE TEATRE DE TITELLES

"JOC AL NINOT"

Ambla voluntate'anar conformant unaprogramació festivapel públic
infantil i familiar, encetem aquestsegon cicle de titelles. Uncicleque,
en no disposar encarad'un teatre propi del Centre resta Iimitat a cinc
sessíonsquetindran 1I0c al Centre Cultural de la Fundació "La Caixa"
-Blondel, 3- ambelsegüent proqrarna i.,calendari:

,
14, Gener- "L'ávia Pepa fa encreca- companyia AviaPepa,
28, Gener- "LaJanai els 3 óssos"- companyia CentredeTitelles de

L1eida
25, Febrer- "En Patufe!"- companyia Centrede Titellesde L1eida
10, MarC- "Els tres porquets"- companyia L'Estaquirot
24,Marc- "Per undirnoni de per- companyia Zootrop

. Recordeu que els nostres associats tenen dret a assisttr
gratuitament a 3 d'aquestes sessions, previa reserva d'entrada,
'seqons s'explica encomunicata parto

Les sessionscornencaran a les 12del migdia.

7a FIRA DE TEATRE DE TITELLES DE LLEIDA

L'edició anuald'unalira de titelles suposauna feina torca laboriosa,
més encaraquanes disposad'un reduTt equip de treball. Tot just se
n'acaba una que cal posar lil a I'agulla de la següent. De la Fira
d'aquest proper mes de maig ja us en parlarem més endavant i
detingudament. perO el que sr volem avancar-vos és que aquest any
se celebrara el cap de setmana abans de la festa Major, elsdíes 3, 4 i
5 de maigo Comenceu a reservar-vosaquestes dates!



INICIADES LES OBRES DEL NOU CENTRE

A partir d'ara, el2o-N tindranoves connotacions, com a inici real de la implantaci6 del Centre de Titellesal
cor de la ciutat. Ental diacom aquest, de I'any encurs, unparell de paletesi el seu caporal, a lesordresde .
I'arquitecte major Francesc Arota, han pres el Convent de Santa Teresa i han aconseguit endarrocar els
prlrnersenvans tot i ter-se torts en les poslclons rebateiades ocm a centre Ipgistlc o secretaria.

Les ordres havien estat emeses per t'arquítecte en cap Josep Ma. L1op, de la plana major d'urbanisme i
aixi mateix consensuades pel nostre govem consisten. Visea!

L'operaci6 ha estat decíssiva. 'neta i eñcac. Tan sois n'ha resultat trencat un petit vidre de la porta
d'entrada, fet fins i tot favorable -per uns dies, és clar- car ajudara a foragitar-ne la humitat i la ferum allí
condensades.

Els gats i les rates, que fins ara campaven a cor que vols, estan d'allo mes emmurriats i emmurriades,
davant la pérdua de posiclons que aíx ó representa, tement-se, i amb ra6, que ets fets vagin a m és. El
panorama pero és desolador. De la rnlstícaí de la música quealtre temps n'impregnaren aquells murs, no
en resta més que alguna frase pia descolorida a la pare! i un escampall de paperassa sense solfa ni
concert. Pero la decísíóesta presa: sobre tot aquest escombrall, n'edificarem un Centre deTitelles!

Diuenque si fem banda! ens el portaran els Heis!

L'EQUIP HABITUAL DEL CENTRE
BRIGADADECONTROL D'OPERACIONS

:

PRIMERA ENTREGA:
FEINA ESTIMATIVA:

NOTicIA O'ÚLTIMA HORA:
o ." • •

Sectorde secretaria delCentre.
·.Reforc d'embigatI baixar sostre I dobles parets peramar humitatsI enrajolat I
adequacló d'obertures exteriors I divisOria practlcabte, entre vestrbol i
secretaria... .
( I sobretat assegurar el ocrrent etecmc de cara a properes reunions del
F.I.CAT. )

Al subsolde I'espa! reconquerit s'hi ha descobert una cambra secreta. Es
desconeix pel moment si amaga cap tresor. Es sol.licita un valent pera

•.poder-ha esbrinar.
• , . ,f;



IJ PREGÓ DE L'ASSOCIACIÓ

I Tel : 26 5710
. Tel : 247379

1

2

3

ATENCIÓ ... ATENCIÓI
ES FA SABER

QUE EL NOU CONSELL DIRECTIU PORTA MalTA EMPENTA I US
PROPaSA PASSAR-VOS-HO BÉ, COL.LABORANT AMB ELS

PROJECTES I LES INICIATIVES DE L'ASSOCIACIÓ.

ATENCIÓ ... ATENCIÓI
ES FA SABER

que es necessiten voluntaris i voluntaries pel projecte "La plaga deis
Titelles"; el muntatge que l'Associació es disposa a tirar endavanl ,
amb col.laboració del Centre de Titelles, a partir deis dibuixos de per
sonatges que ens enviin els escolars.
Tots els socis i sacies arnícs i amigues que se senlin atrets o atretes,
sigui per la construcció de tilelles, sigui per la seva manipulació hi
seran benvinguts i benvingudes!
Connecteu arnb la coordinadora:

-Meritxell Morera
-Monlserrat Argilés

ATENCIÓ...ATENCIÓI
ES FA SABER

que pel projecte "L1eida ciutat de I'art deis titelles"; I'exposició de
titalles d'escolars, ats aparadors de la nostra ciutat, es necessiten
col.laboradors i col.laboradores per a la coordinació i ennac entre les

.escoles i els comereos participants. Animeu-vos!
Connecteu amb la coordinadora: '

-Montse Batalla Tel : 2"30980
-Ángela Prat Tel: 28 00 69



ATENCIÓ... ATENCIÓI
ES FA SABER

que s'está preparant l'organitzaci6 d'unes sessions de lectures dra- 4
matitzades, de contes pels infants . Tothom qui se sentí engrescat o
engrescada per aquesta forma simpática de comunicaci6, que
s'apunti a I'equip!
Connecteu amb la coordinadora :

-Montse Comajuncosas Tel : 23 48 00
-Montse Batalla Tel: 230980

ATENCIÓ...ATENCIÓ I
ES FA SABER

que, després de I'anada al Teatre L1iure, hi ha moltes ganes de repe- 5
tir l'experléncia i de fer excursions d'aquesta mena, així com també
d'anar col.lectivament al teatre a la nostra ciutat , de dialogar amb els
creadors de I'espectacle i de trobar noves vies d'apropament i de
truicl ó d'aquest art vivenciat.
Calen, pero, persones disposades a col.laborar en l'organitzaci6
d'aquesta activitat. Qui s'hi apunta?
Connecteu amb:

-Carme Pallas Tel : 27 1457
-Carme Ribes Tel: 93/441 36 46

ATENCIÓ...ATENCIÓI 
ES FA SABER

TAMBÉ, LECTORS I LECTORES D'AQUEST PREGÓ QUE, EN 6
COLLABORAR, SEREU ESPLENDIDAMENT RECOMPENSATS,
CAR GAUDIREU DUES VEGADES US HO RATIFICA EL CONSELL
DIRECTIU DE L'ASSOCIACIÓ I TANMATEIX, UN SERVIDOR :

EL PREGONER DE L'ASSOCIACIÓ!

.... . .. " .




