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Alejandro
Benítez
Actor i titellaire mexicà, dirigeix la
companyia Facto Teatro

REPRESENTACIÓ ‘PANTEÓN DE
FIESTA’. La Puntual. Allada Vermell,
15. Diumenge: 12.00 i 17.00 h. Dilluns:
21.00 hores. Entrada: 7 euros.
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FRANCESC CASALS

SONIA GARCÍA GARCÍA
BARCELONA

12.30 3 L’Espai Guinovart
inaugura avui l’exposició Josep
Guinovart. Visca la terra!,
comissariada per Manuel
Guerrero. Plaça del Mercat,
s/n. Agramunt.

ESPAI GUINOVART
11.00 a 19.00 3 Pallassos, titelles, contes i
música en la primera marató de somriures
Xaropclown. A benefici del projecte de
pallassos d’hospital que Xarop de Clown
porta a terme a l’hospital Josep Trueta. Sala La
Planeta. Passeig Canalejas, 6. Girona. 8 euros.

MARATÓ DE SOMRIURES A GIRONA

ruta a peu

la frase «La carència de vicis afegeix molt poca cosa a la virtut» ANTONIO MACHADO, poeta espanyol

«S’ha de ser un actor excel.lent
per donar vida a un titella»
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Gallina Pelada

(2.320 m)

El Cap de la Gallina Pelada, també
conegut amb el nom de Cap Llitzet,
és el punt més alt de la serra d’Ensi-
ja. L’itinerari més directe per arribar
a aquest cim s’inicia en la carretera
que uneix Saldes amb Vallcebre pel
coll de la Trapa. És una via forestal
asfaltada. Es pot deixar el vehicle a
l’altura de la font Freda. Aquí co-
mença l’excursió, d’unes quatre ho-
res i 650 metres de desnivell. Per fer-
la es recomana tenir una certa pre-
paració física.

Es comença caminant per un
bosc espès i fresc, mentre es remun-
ta el vessant dret del torrent d’Ensi-
ja. A mesura que es guanya altitud
la vegetació comença a ser més es-
cassa i dóna pas als típics prats al-
pins. Mentrestant, les vistes sobre el
paisatge es van ampliant, i es pot ob-
servar un perfil de muntanyes que
s’estén des del Puigmal fins a la ser-
ra del Cadí, amb l’omnipresent si-
lueta del Pedraforca en primer ter-
me. La ruta se separa del torrent per
situar-se en una petita serra de la
muntanya.

Sense perdre de vista la vall per
on s’ha avançat s’arriba a un coll
que dóna pas als plans de Rasos
d’Ensija. No es triga a veure el refu-
gi Delgado Úbeda (2.166 metres d’al-
titud). Per sobre s’observa el Cap de
la Gallina Pelada (2.320 metres). Al
costat de l’edifici s’inicia la sendera
que permet arribar al cim de la ser-
ra. ALFRED MONTSERRAT

Girona
FIRES
Santa Coloma de Farners Fira del Pa
amb Tomàquet, amb 60 parades
d’artesans i espectacles. Parc de
Sant Salvador. De 10.00 a 14.00 h.

Lleida
FIRES
Tàrrega Fira del Medi Ambient, amb
mercat de productes ecològics i
tallers. Plaça de les Nacions sense
Estat. De 10.00 a 21.00 hores.

Verdú Festa del Silló i Fira de
Ceràmica, amb venda, exposicions,
tallers i un forn de ceràmica antic. De
10.00 a 21.00 hores.

Tarragona
FIRES
Móra d’Ebre La fira d’espectacles
literaris acaba amb la Fira del Llibre
Ebrenc (plaça de la Cultura. 10.30 a
20.30 h); contes amb Estrella
Ramón (Biblioteca. Plaça de la
Llanterna, 4. 11.30 h. Gratuït);
cançons de Josep Igual (Biblioteca.
18.45 h. 5 euros), i Terròs!, per
Andreu Rifé (La Llanterna. Miquel
Rojals, 1. 20.45 h. 5 euros).

Després d’una temporada gloriosa, a
molts seguidors del Barça els serà
dur suportar el parèntesi vacacional
dels seus ídols. Per ajudar-los a su-
portar-ho, Factoria d’Imatges ha po-
sat en la xarxa el joc Esto es un chor-
reo, en què qualsevol usuari pot

guiar Leo Messi en la lluita a cops
de pilota contra personatges com
ara Florentino Pérez o Sergio Ra-
mos. Funciona com els tradicio-
nals matamarcians i permet com-
partir la puntuació amb altres ju-
gadors. ENRIC PAYÀ

Urgències mèdiques 061
Creu Roja 93.300.65.65
Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Emergències 112
Mossos d’Esquadra 088
Guàrdia Urbana 092

Policia Nacional 091
Síndic de Greuges 900 124.124
Bombers-urgències 080
Serv. Funerari BCN 902.076.902
Inf. Renfe 902.24.02.02
Inf. aeroport 93.298.38.38
Inf. port 93.298.60.00
Ràdio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88

Alejandro Benítez dirigeix, amb
Mauricio Martínez en la part artís-
tica, la companyia Facto Teatro
que avui presenta Panteón de fiesta,
espectacle de teatre en miniatura,
a La Puntual.

–¿De què va, l’obra?
–És una mirada diferent del mite i
de la tradició del Dia dels Morts a
Mèxic. Un home comú s’enfronta
a la mort de la mateixa manera
que els mexicans, enmig de la fes-
ta, en un cementiri de colors i de
música.
–¿Com és aquesta tradició?
–Aquesta tradició t’ajuda a supe-
rar la pèrdua i, enlloc de lamen-
tar-te, celebrar l’existència. És una
festa lúdica, acolorida i sensual.
–¿Amb la influència de Posadas?
–No vam voler treballar només so-

bre la visió dels gravats de José Gua-
dalupe Posadas, perquè pensem que
llavors hauria estat per a turistes. En
realitat és un homenatge a Frida Ka-
hlo, que també té una dimensió in-
ternacional.
–¿No li fa por abordar l’assumpte
de la mort davant dels nens?
–No. Els nens capten l’aspecte natu-
ral de la mort i com que està escrit
amb un to divertit, de coneixement,
i no pas d’ensurt o de por, ho ente-
nen perfectament.
–¿Recomana que els pares hi vagin
acompanyats dels fills?
–A París, on acabem d’actuar, una
senyora del públic ens va agrair que
després de veure l’obra havia pogut
parlar amb els seus fills sobre la
mort, que entre els anglosaxons con-
tinua sent un tabú.
–¿Per què han escollit el teatre en
miniatura?
–Perquè les miniatures també són

una tradició a Mèxic. Aquest tipus
de teatre va néixer al segle XIX i va
tenir molts noms: teatre de jogui-
na, d’alcova. He treballat amb di-
versos actors i tècniques i en
aquest projecte destaca la interdis-
ciplinaritat: l’obra va ser escrita
per Mercedes Gómez Benet, que
també hi ha posat la música amb
Ernesto Anaya. I el disseny de per-
sonatges, titelles i escenografia és
de Mitzin Cuéllar.
–¿Què aporten al teatre?
–Hi ha una revisió del sincretisme
religiós i de la cultura nàhuatl. I
tant els actors com els músics són
professionals, perquè s’ha de ser
un excel.lent actor per donar vida
a un titella.
–¿Quin és el seu objectiu?
–Facto Teatro pretén oferir espec-
tacles de qualitat, en diferents for-
mats, senzills i dirigits a públics
intel.ligents. H


