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JOAN ISAAC A ESPLUGUES
19.00 h El Museu de Can Tinturé
d’Esplugues de Llobregat (Baix
Llobregat) celebrarà avui una
jornada de portes obertes. El
cantautor Joan Isaac serà
l’encarregat d’animar la vetllada.
Església, 36.
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Vigilant el Perito Moreno

33 http://www.lupacorp.com/glaciar/index.php?secc=8

«Amb el festival Fast Forward
intento abordar altres cultures»

ruta a peu

La glacera Perito Moreno, als confins de
la Patagònia, s’ha convertit en el gran
aparador dels efectes del canvi climàtic
sobre el planeta. Per seguir minut a mi-
nut les evolucions de la popular llengua
de gel, resulta interessant la informació
audiovisual i multimèdia que les autori-
tats argentines difonen a través de la
xarxa. Inclou dades pràctiques per pre-
parar una escapada real a l’hivern aus-
tral. ENRIC PAYÀ
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Aquest és un itinerari curt, de poc
més de dues hores, que discorre en-
tre el Figaró i Sant Cristòfol de Mon-
teugues. Es pot deixar el cotxe en al-
gun dels carrers pròxims a la part al-
ta de la població, des d’on es co-
mença a caminar en direcció a la
font del Molí, remuntant el torrent
de Vallcàrquera. Després de passar
un petit pont, s’arriba a la font, si-
tuada al marge dret de la vall i des-
prés, a la dreta, o sigui a l’esquerra
hidrogràfica, es veuen les parets i el
campanar de Sant Pere de Vallcàr-
quera, una església romànica del se-
gle XII. S’ha de seguir la pista que va
guanyant altitud en direcció al Taga-
manent. Heu d’agafar la direcció
que porta a Can Matamoros. Dei-
xant el fons del torrent pel seu ves-
sant esquerre, es comença a pujar
amb força cap al coll de la Creu de
Can Plans.

S’ha d’estar atent a les marques
de pintura d’un PR (sender de Petit
Recorregut) que, per la dreta, re-
munta fins als voltants del pla on hi
ha la masia de Can Plans.

Seguint una àmplia pista s’arriba
seguidament fins al coll, on s’alça
una creu de ferro, i des d’on es tra-
vessen diversos camins. S’ha de pu-
jar a la serra dels Pins, i a través
d’una pista s’arriba fins a l’església
de Sant Cristòfol de Monteugues.
Aquest era el vell temple parroquial
del Figaró.

Datat al segle XI, aquest temple
va ser modificat al segle XVI i restau-
rat al segle XX. Davant d’aquest edi-
fici es pot admirar un magnífic pai-
satge que invita al descans. ALFRED
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JOAN CORTADELLAS

Ricardo
Szwarcer
Director del
Festival Grec

20.30
ACTUACIONS AL
FAST FORWARD.
CCCB. Montalegre, 5.
Entrada: 5 euros.

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

Cornellà de Llobregat Concert
Poemes del fum i de l’aigua, a càrrec
de Marc Egea, Idoia d’Eguia i
Maria Ibars. Museu Agbar de les
Aigües. Carretera de Sant Boi, 4. A
les 20.00 hores. Gratuït.

Girona
DANSA
Estartit Danses populars a càrrec de
la Colla Continuïtat. Plaça de
l’Església. A les 22.00 hores.

EXPOSICIONS
Castelló d’Empúries Inauguració
(19.00 hores) de l’exposició de
dibuixos amb tinta xinesa de Ramon
Garrido Marqueño. Capella de l’antic
convent de Santa Clara.

INFÀNCIA
Sant Joan de les Abadesses
Animació infantil amb Jordi Tonietti.
Passeig de Comte Guifré. 18.00 h.

Mandales Taller de mandales per a
nens (12.00 hores) i visita guiada
familiar a l’exposició L’art del Tibet
(13.00 hores). Fundació La Caixa.
Sèquia, 5. Gratuït.

MÚSICA
Olot Actuació de la formació Latin
Meets Soul al parc Nou d’Olot. A les
18.30 hores.

Lleida
INFÀNCIA
Tàrrega Espectacle teatral infantil
amb els pallassos Fil i Didal i el grup
BAT. Teatre Ateneu. Piques, 1. A les
20.00 hores.

MÚSICA
Preixana Recital d’havaneres a
càrrec del grup Boira a les piscines
municipals. A les 20. 30 hores.

TRADICIONS
Agramunt Sardanes amb la Cobla
Sabadell a la plaça de Mercadal. A
les 20.00 hores.

Tarragona
INFÀNCIA
Miami Platja Animació infantil
Pallassos i màgia a la pèrgola de la
platja del Cristall. A les 19.00 hores.

MÚSICA
Segur de Calafell Concert de la
banda Weald of Kent Grammar
School al port. A les 20.00 hores.
Gratuït.

Kesse Aquest festival comptarà avui
amb l’actuació de l’Orquestra Àrab
de Barcelona (pla de la Seu. A les
20.00 hores ) i l’espectacle de música
de carrer Exercito Gherrilleiro das
Festas Armades, a càrrec de la
companyia Festicultores Troupe
(rambla Nova. 18.00 hores). Gratuït.

Torredembarra Concert de la Coral
de la Pontifícia Universitat Catòlica
de Xile. Església de Sant Pere
Apòstol. A les 22.00 hores.

TRADICIONS
El Vendrell Audició de sardanes a La
Rambla amb la Cobla Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona. A les
19.30 hores.

Recuperat de les crítiques a l’obra
inaugural del Grec Historia del solda-
do, el seu director, Ricardo Szwar-
cer, posa èmfasi en l’escena britàni-
ca, amb nou espectacles que s’in-
clouen en el festival Fast Forward,
que se celebra avui al CCCB.

–¿De què tracta el festival?
– Són nou espectacles, que comple-
menten una proposta del festival
Grec per oferir un breu panorama
sobre l’escena emergent del Regne
Unit, que permeti a l’espectador
treure les seves pròpies conclu-
sions.
–¿Forma part de la seva es-
tratègia per baixar la mitjana
d’edat del públic assistent al
Grec?
– Aquesta part, sí; però el més im-
portant és que el públic estigui in-
teressat en aquests aspectes.
Aquest fest ival és un parent
pròxim a l’Inn Motion que també
se celebra al CCCB, amb què aspiro
a arribar a una proposta temàtica.

–¿D’alguna manera es reforça la
presència estrangera?
–El que estic mirant de fer és abor-
dar altres cultures, sistemàtica-
ment, encara que sense exhaustivi-
tat, i trobar altres finestres a la for-
ma de fer teatre. El Fast Forward
significa ocupar l’espai cara al fu-
tur, format a part.
–¿És transformar el Grec?
– És obrir-lo a noves tendències.
S’ha reobert la col.laboració amb
La Caldera i s’han ampliat les ex-
pectatives de creació i la interven-
ció de coreògrafs estrangers. La in-
tenció és donar més protagonisme
a les noves tendències.
–¿Quina és la seva proposta?
–Té diferents gèneres, perquè aquí
s’hi inclouen dansa, teatre i perfor-
mance. Un nivell de qualitat alt que
segur que tindrà bona rebuda.
–¿Quin és el seu balanç del Grec?
–Després de les crítiques tot ha es-
tat molt positiu, hi ha hagut desco-
briments i també sorpreses. SONIA

GARCÍA


