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La companyia Txo Titelles
presenta demà (12 h, més
de tres anys), a La Planeta
de Girona, la seva nova
proposta familiar, Safrà i
Serafí, un espectacle de ti-
telles que explica les peri-
pècies de dos ratolins i que
té com a objectiu mostrar
als més menuts la força de
valors positius com l’amis-
tat i la cooperació. En Sa-
frà és un ratolí marró, alt i
espigat. Li agrada cosir i a
casa seva sempre hi ha te-
les de tots colors, mentre
que en Serafí és el seu veí,
un ratolí molt diferent,
baixet i de color gris, apas-
sionat per la lectura, que
té el cau ple de diaris. Com
a ratolins, tenen un parell
de trets comuns: a tots dos

els agrada el formatge, de
tots tipus, i parlen tot so-
vint rimant les frases. Tot i
que són veïns, com que
són diferents, els dos rato-
lins no s’entenen gens,
fins que apareix a escena
una rata amb males inten-
cions. Esther Cabacés i Mi-
reia Peña són les titellai-
res, i Nartxi Azkargorta, el
constructor. ■

Txo té un nou
espectacle
Txo Titelles presenta
demà a la sala La
Planeta el familiar
‘Safrà i Serafí’

Dani Chicano
GIRONA

En Serafí, un dels dos
protagonistes ■ T.T.

En temps de reajusta-
ments econòmics, i enca-
ra més en l’àmbit de la cul-
tura, que s’anunciïn notí-
cies positives sempre és
d’agrair. El projecte Sal-
tus, que ahir es va presen-
tar a la casa de cultura Les
Bernardes de Salt, amb la
presència d’Enric Bagué,
conseller comarcal de
l’àrea de Cultura del Giro-
nès, i Robert Fàbregas, di-
rector de Les Bernardes i
regidor de Cultura a l’A-
juntament, és una d’a-
questes. Es tracta d’una
iniciativa que pretén do-
nar suport econòmic i lo-
gístic a artistes de diver-
sos àmbits creatius nas-
cuts i/o amb domicili a les
comarques gironines, pre-
ferentment del Gironès i

joves, com bé van remar-
car els impulsors.

Així, les beques Saltus,
sorgides arran d’una con-
versa entre el director de
Les Bernardes i l’artista
Pep Admetlla per la neces-
sitat d’ajudar els joves cre-

adors, consisteixen en
cinc beques amb una dota-
ció de 600 euros destina-
des a abraçar un ventall
artístic ampli, de l’escrip-
tura a la pintura, passant
per l’escultura, la fotogra-
fia i les multimèdia. El ju-

rat és també ampli i variat
i està format per professio-
nals de sectors diferents.

El termini de les sol·lici-
tuds és obert i finalitzarà
el 30 d’abril. Entre altres
aspectes s’ha previst que
els projectes seleccionats
participin en exposicions
itinerants segons la seva
singularitat. ■

Un Salt creatiu
Jordi Camps i Linnell
SALT

Les Bernardes i el Consell Comarcal impulsen les
beques Saltus de mecenatge per a joves creadors

Robert Fàbregas, Berta Casas, Enric Bagué i Guillem
Terribas, ahir durant la presentació de les beques ■ J. CAMPS

La iniciativa
pretén donar
suport econòmic
i logístic a joves
artistes gironins


