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I. PRESENTACIÓ 
 
L’any 1990, el Centre de Titelles de Lleida va crear la Fira de Teatre de Titelles de Lleida i, 
des dels seus inicis, el seu propòsit ha estat arribar a ser una plataforma de mercat per a la 
professió titellaire, com també una plataforma de divulgació artística, potenciant alhora el 
valor festiu que comporta la presència del públic als espectacles.  
 
Des d’aleshores i pas a pas, la Fira ha anat aprofundint en el seu caràcter de mercat, s’ha 
anat beneficiant de les millores d’infraestructures teatrals de la ciutat i ha crescut en 
convocatòria, qualitat artística, en assistència de programadors de sales i teatres nacionals i 
internacionals i en implicació del públic.  
 
En l’actualitat, la Fira segueix acollint espectacles en escenaris a l’aire lliure i en espais 
tancats. El nombre de companyies programades en aquesta edició és de 28, amb l’execució 
de 91 sessions públiques i amb la previsió d’assistència de més de 300 professionals. Serà 
la 28a edició, però en 27 anys d’història, per la Fira hi han passat més de 525 companyies, 
unes 137 internacionals i la resta de l’estat Espanyol i Catalunya, sumant en total més de 
1.080 sessions públiques.  
 
Paral·lelament a la seva activitat escènica, la Fira organitza diferents activitats culturals, 
entre les quals destaquen: la Fira del Llibre de les Arts Escèniques, les Fires d’Artesans, 
exposicions, jornades tècniques, reunions, etc. Aquestes activitats contribueixen a generar 
un ambient festiu i aconsegueixen que la Fira arribi a més persones.  
 
La Fira és, a més d’un referent, una necessitat per a tots els professionals del sector a 
l’Estat espanyol. El compromís del públic amb la Fira també va creixent any rere any, i això 
es fa patent en els més de 40.000 assistents amb els quals la Fira va tancar el balanç de la 
seva 27a edició. 
 
D’altra banda, els Premis Drac d’Or de la Fira han esdevingut un segell de reconeguda 
qualitat arreu. Uns premis atorgats anualment a les companyies a través de diversos jurats 
conformats per personalitats de l’art, directors de festivals o persones implicades en la 
divulgació  teatral, tant en l’àmbit nacional com internacional. 
 
La Fira de Titelles va més enllà de ser un simple espai d’entreteniment popular, ja que 
obeeix a una clara vocació de servei a l’art titellaire, als artistes i als programadors, que cada 
any proliferen tant en nombre com en diversitat de procedència. I és que, durant els dies de 
la Fira, Lleida es converteix en el punt de trobada i de contacte entre companyies i 
programadors. Per les seves característiques i modalitat, la Fira de Teatre de Titelles de 
Lleida és, encara avui, l’única de l’estat espanyol. 
 
Una Fira que enguany arriba a la seva 28a edició. Una fita rellevant i, alhora, un bon 
moment per agrair l'estimació, l’afecte i el suport rebut al llarg d’aquests anys, per tots 
aquells que la fan possible: institucions, professionals, entitats, empreses, col·laboradors i, 
evidentment, el públic que, any rere any, omple els teatres i les places de Lleida, i converteix 
la ciutat, per uns dies, en la capital mundial dels titelles. 
 
 



 
 

 
 

II. 28a FIRA DE TITELLES DE LLEIDA 
 
Com aquell qui no vol, la primavera truca una any més a la porta omplint de vida i colors els 
paisatges que envolten la nostra ciutat. La seva arribada ens porta també un esclat de cultura 
a Lleida. Tal com la fruita del nostre territori és capdavantera al món en qualitat, amb les arts 
escèniques podem dir el mateix. Comencen a brotar els fruits que durant molt temps s’han 
anat gestant i poc a poc van agafant forma, color, aroma, sabor... I el mateix passa amb la 
Fira de Titelles. Puntualment, el primer cap de setmana de maig, ja està madura i a punt per 
collir.  
 
Una Fira que enguany celebra la seva 28a edició i ho fa omplint la nostra ciutat d’espectacles, 
públic, professionals i companyies vingudes d’arreu. Totes porten les seves maletes plenes, 
d’objectes, titelles, teatrets, escenografies... per explicar-nos històries increïbles, històries 
tradicionals que perduren de generació en generació, d’altres que ens parlen de temps futurs i 
que ens faran volar la imaginació a petits i grans. 
 
Al teatre de titelles tot i més hi té cabuda i més, si està fet amb passió i professionalitat. Potser 
per això és un art ancestral arrelat en qualsevol punt de la geografia mundial, com reflecteix la 
programació d’enguany. Hi trobareu espectacles d’Àsia, Europa i Amèrica, adreçats a 
qualsevol franja d’edat.  
 
Per la seva singularitat, la Fira és un referent en l’àmbit internacional no només per als que 
fan teatre de titelles sinó també per al sector de les arts escèniques en general.  Aquest 
reconeixement ens encoratja a continuar esforçant-nos per aixecar el teló de la Fira un any 
més. Tot l’equip del Centre volem celebrar amb vosaltres aquest 28è aniversari. Vint-i-vuit 
anys en els quals hem anat posant el nom de Lleida i Catalunya als mapes culturals del país i 
també al mapa mundi del teatre de titelles. 
 
Tasteu doncs aquesta Fira, és plena de sabors i aromes d’arreu. Deixeu-vos portar pels cinc 
sentits durant tres dies plens de teatre i històries magnífiques per a tots els paladars. 
 
Benvinguda primavera, benvingut esclat cultural! 
 
L’equip del Centre de Titelles de Lleida 

 



 
 

 
 

III. ACTIVITATS PROFESSIONALS 
 

ESPAI PRO 
La Fira de Titelles de Lleida, com a plataforma de mercat especialitzada en espectacles de 
titelles i en el teatre de protagonisme plàstic, a més de la seva vessant artística aposta i 
fermament, per oferir als professionals acreditats un espai específic per a ells, en el que es 
generin sinergies i contactes favorables a la compra i venda d’espectacles, i es propiciï la 
interrelació entre artistes, titellaires, creadors i programadors. Es un espai potenciador del 
debat entorn de l’art dels titelles i de les arts escèniques en general obert durant els tres dies 
de la Fira de Titelles. 
 
Aquest espai físic rep el nom d’Espai PRO i tanmateix s’hi organitzen un seguit d’activitats 
que reforcen la importància de la vessant professional de la Fira. 
 
 
ACTIVITATS DINS L’ESPAI PRO 
10es Jornades Professionals 
 

1. TROBADA TTP 
Sota el títol TTPforma: Teatre familiar, passat i futur, el divendres 5 de maig d’11.30 a 13 
h, conjuntament amb la TTP (Associació de Teatre per a tots els públics), s’organitzarà una 
trobada per tal de fer una radiografia dels darrers quaranta anys de teatre familiar i a la 
vegada, veure’n la seva projecció de futur. Per tal d’incentivar el debat es convidarà a 
diferents professionals a una Fila 0; com a companyies professionals joves: Matito Titelles, De 
Paper i Nestor Navarro – La Puntual. Com a companyies de llarga trajectòria en el sector: 
Companyia Jordi Bertran i La Tartana Teatro.  

Es convidaran els programadors Oscar Rodríguez (SAT Teatre) i Montserrat Homs (AC 
Granollers) per tal que donin perquè donin la seva visió des de la seva vessant professional. 
 
 
2. SPEED MEETING DE LA FIRA DE TITELLES DE LLEIDA 
El mateix divendres 5 de maig, a les 13.30 h tindrà lloc l’Speed Meeting.  
 
Un seguit de reunions ràpides (10 minuts) entre programadors i companyies, per 
facilitar el contacte entre ells, l’intercanvi i presentació de projectes i potenciar les 
possibilitats de negoci. 
 
 
3. PRESENTACIÓ DE FESTIVALS INTERNACIONALS DE TITELLES 
Ronda de presentacions dels festivals internacionals assistents a la 28a Fira de Titelles. 
 
 
4. PRESENTACIÓ DE FESTIVALS NACIONALS DE TITELLES 
Ronda de presentacions dels festivals nacionals assistents a la 28a Fira de Titelles 



 
 

 
 

5. MASTER CLASS AMB PLEXUS POLAIRE 
El workshop es titula Manipulació en grup i girarà a l’entorn de la manera de donar vida als 
titelles a través de la precisió gestual i de moviments i a la forma d’escriure una situació teatral 
per mitjà de jocs i improvisacions. S’enfocarà a la relació entre l’actor i el titella i com aquesta 
relació pot ser una clau dramatúrgica. Per què es interessant explicar una història a través 
dels titelles? Què ens permet explicar un titella de manera diferent? Es treballaran temes de 
presència i absència: entenent com el titella ens pot ajudar a traçar una emoció i un estat 
concrets i ens permet així expressar temes socials i humans. Una part del taller se centrarà a 
com ser alhora actor i titellaire i com un grup d’actors poden dissenyar conjuntament una 
situació teatral i tanmateix donar vida al titella.  

 
 
6. FACILITADORA PRO – MARGARIDA TROGUET 
Amb aquesta iniciativa la Coordinadora de Ferias 
de Artes Escénicas del Estado (COFAE) reforça la 
tasca de les fires, tot facilitant punts de trobada 
entre els diferents professionals assistents.  

Les fires en general i també la Fira de Titelles de 
Lleida, són espais de negoci i trobada entre 
professionals. Per aquest motiu pel qual des de 
COFAE s’ha activat aquesta línia de generació de 
contextos i situacions que afavoreixin la creació de 
punts de trobada i connexió entre ells.  
La funció del facilitador PRO consisteix en posar en 
contacte a professionals que no es coneixen, ja 
sigui per iniciativa pròpia o bé donant resposta a 
encàrrecs de professionals que necessitin contactar 
amb algú en concret.   
La persona designada per la Fira de Titelles de 
Lleida és Margarida Troguet, gran coneixedora del 
sector de les arts escèniques. Ella aportarà tots els 
seus amplis coneixements a les tasques de 
facilitadors. Per la llarga, exitosa i reconeguda 
trajectòria que té dins el món escènic, la seva tasca 
serà de gran ajuda per als professionals.  

 
 
 
  



 
 

 
 

V. PRODUCCIÓ D’ESPECTACLES 
 
La Fira de Teatre de Titelles de Lleida segueix apostant per col·laborar en la producció 
d’espectacles de titelles, d’objectes o de teatre visual. Arran de la iniciativa engegada fa dues 
edicions, per tercer any consecutiu, ha col·laborat en la producció de dos dels espectacles 
que s’estrenaran en el marc de la 28a Fira de Titelles. Amb aquesta voluntat continuista, 
segueix ajudant i acompanyant les companyies en la creació de noves produccions. És una 
aposta pels espectacles de qualitat que compta amb el segell de la Fira de Titelles. Els 
espectacles que es veuran a la Fira són: 6º below nothing (Karla Krach & Andres Beladiez) y 
La casa perduda (Cia. Teatre de l’Aurora).  
 

 

VI. ACTIVITATS PARAL·LELES 
 
 
1. TITELLES AL TERRITORI 
Per quart any consecutiu, la Fira de Titelles, juntament amb la Diputació de Lleida (Institut 
d’Estudis Ilerdencs), faran arribar dues actuacions de titelles al territori 
 
 
2. TITELLES A LA CIUTAT, EIX DELS TITELLES, TITELLES A LA ZONA ALTA I 
COMERCIANTS ESCORXADOR 
Els comerços del l’Eix Comercial, la Zona Alta i el barri de l’Escorxador, acolliran als seus 
aparadors titelles fets pels escolars de la ciutat. 

La Zona Alta, a més acollirà un espectacle el divendres a la tarda i l’Eix Comercial, es el punt 
on es realitzen diferents actuacions al l’aire lliure en les seves places.  
 
 
3. CONCURS FOTOGRÀFIC FIRA DE TITELLES DE LLEIDA 
ARA LLEIDA / INSTAGRAM 
S’organitza un any més un Concurs Fotogràfic, coorganitzat amb Ara Lleida i Instagram.  
 
 
4. COL·LOQUI AMB EL DIRECTOR ARTÍSTIC LLUÍS DANÉS 
Després de l’espectacle Nàufrags dirigit per Lluís Danés, es durà a terme un col·loqui amb els 
assistents per dialogar amb el director de la companyia i endinsar-se en els entreteixits 
d’aquest projecte teatral. El col·loqui serà moderat per Marta Pallarès i Antonio Gómez. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

5. LA FIRA S’IMPLICA 
La Fira, ja fa anys, va apostar per impulsar la seva vessant social, aprofitant la seva projecció 
per ajudar i col·laborar amb diferents entitats d’aquestes característiques. Així doncs, segueix 
col·laborant amb el Banc d’Aliments. Per entrar a veure els espectacles que la Fira de 
Titelles farà al Pati de l’IEI, caldrà portar, com a mínim, una bossa per família amb aliments de 
llarga durada (llegums cuits, conserves de peix, oli, llet...) i/o aliments infantils (llet de 
continuació, cereals infantils i potets). En contraprestació, es podrà assistir a l’espectacle 
gratuïtament. La capacitat de  l’espai és limitada i només s’hi podrà entrar si es porta un 
adhesiu que es repartirà una hora abans de començar l’espectacle (màxim 4 adhesius per 
persona) al mateix espai d’actuació a canvi de la bossa d’aliments 

Aposta novament pel Banc de Sang. Tothom que faci una donació de sang podrà obtenir un 
val del 15% de descompte, bescanviable a l’oficina del Centre de Titelles, per una entrada a 
un dels espectacles de pagament de la Fira de Titelles. No es farà efectiu directament a la 
taquilla dels diferents espais d’actuació. Promoció vàlida fins a exhaurir a les entrades. 

Un any més la Fira tornarà a dur una actuació a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.  

Com a novetat d’aquesta edició amb la col·laboració de l’entitat la Caixa, la Fira de Titelles 
farà actuacions  en diferents escoles de la ciutat adreçades a alumnes en risc d’exclusió 
escolar. 
 
 
6. ANIMAC A LA FIRA 
L’Animac torna a col·laborar amb la Fira, per apropar un cop més, a professionals i públic, 
curtmetratges en què el teatre de titelles i objectes n’és el protagonista. 
 
 
7. DISTINCIÓ A LA TRAJECTÒRIA DE TITELLAIRES CATALANS 
Per segon any consecutiu, la Fira fa un reconeixement a un titellaire català per la seva llarga i 
exitosa carrera dins el món dels titelles. Enguany la persona guardonada és Jordi Bertran. En 
el marc de l’acte de cloenda i lliurament de premis previst per al dia 7 de maig a les 22.30 h, 
podrem gaudir de l’art que ha passejat pels teatres durant 40 anys.  
 
 

8. EXPOSICIÓ DE TITELLES I AUTÒMATS DE LA CIA. TARTANA TEATRO 
Es tracta d’una instal·lació que fa un recorregut pels titelles més emblemàtics de la 
companyia. D’una forma interactiva l’espectador podrà descobrir i moure els titelles únics i 
originals creats per la companyia durant aquests 40 anys.  
Hi trobarem autòmates elèctrics i mecànics que, al ritme de la música, ens traslladaran a 
diferents escenes. Tanmateix, es pot veure el procès de creació d’un titella veient-te les 
diferents fases en directe. 
Es convida també a veure els titelles al cinema així que es projectaran dos curts i es 
mostraran els titelles reals.  
 
 



 
 

 
 

 
9. EXPOSICIÓ VICTORDIMINUTMON 
#victordiminutmon és el nom de món que Victor Polo ens presenta a través d’aquesta 
exposició. 
Victor Polo, comediant, titellaire, actor i observador amb mirada juganera del món que ens 
envolta. Jugar amb aquestes petites figures i crear realitats paral·leles és l'objectiu de 
#victordiminutmonÇ 
 
 
 

VII. LA FIRA A LES XARXES 
 
L’actualitat de la Fira es podrà seguir a través de Facebook firatitelles, Twitter @firatitelles i 
Instagram firatitelles amb el hashtag #firatitelles2017. 
Per a aquesta edició comptarem amb els #firatitelles2017 SPEAKERS. Vuit espectador@s, 
amb vuit mirades i  vuit experiències que amb el hashtag compartiran les seva visió i gaudi de 
la Fira.  
 
 
 

VII. FIRES PARAL·LELES 
 
Dins el marc de la Fira hi seran novament presents la Fira del Llibre de les Arts Escèniques 
(17a edició), la 4a Fira d’Artesans Familiar, la 14a Fira d’Artesans de Titelles i els Food Trucks 
de l’Escorxador.  
 
 
 

VIII. PREMIS DRAC D’OR 
 
Aquests premis, iniciats el 1998 i ampliats 
posteriorment, tenen el propòsit d’impulsar i divulgar 
els millors treballs dels creadors i de les companyies 
de teatre de titelles o teatre visual, participants en la 
Fira de Teatre de Titelles de Lleida.  

En aquesta 28a edició de la Fira, l’organització ha 
creat una nova modalitat dels Premis Drac d’Or. Un 
jurat, format per cinc infants que visionaran tots els 
espectacles infantils i familiars de Sala, atorgarà Drac 
d’Or del Jurat Infantil. 

 
 
 



 
 

 
 

IX. LA FIRA EN DADES 
 

Edició: 
 

28a 
Dies: 5, 6 i 7 de maig de 2017 

 
Acreditacions professionals: 300 entre programadors, companyies, agents... 
 
Companyies:  

 
28 

 Catalanes: 17 
 Resta de l’estat: 6 
 Estrangeres:  

  
5 

Espectacles: 
Actuacions:   

28 
91 

  
Jornades Tècniques: 6 
Activitats paral·leles: 
 
Expositors Fira del Llibre: 

26 
 
26  

Expositors Artesans: 37  
 
Espais: 

 
25 

 Tancats 16       Teatres, sales d’exposicions... 
 Aire lliure: 9         Places, patis i carrers        

 
Programadors: 

 
150      Programadors (catalans, estatals i internacionals) 

Públic:                                    40.000 Espectadors 
 

 
 
 
  

 
 
CONTACTE  PREMSA 
 

Centre de Titelles de Lleida 
28a Fira de Teatre de Titelles de Lleida 
 

Anna Pifarré 
Tel. 973 270 249 
espectadors@titelleslleida.com - www.firatitelles.com 
Facebook: firatitelles 
Twitter: @firatitelles 
Instagram: @firatitelles 
Hashtag: #firatitelles2017 
 

Plaça de l’Hort de Santa Teresa 1, 25002 Lleida 

http://www.titelleslleida.com/

