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Primeres
imatges
del blanc
continent

La Casa Soler i
Palet acull la
mostra ‘Indicis’
de Ricard
Domènech

Exposició
de fotos
de la
ciutat

El CET recull una
mostra itinerant
de les primeres
expedicions a
l’Antàrtida

Titellesdidàctiques
La Fundació Caixa Terrassa posarà punt i final el proper diumenge 19 d’abril la
quarta temporada de la programació familiar amb l’obra ‘Embolic a la granja’
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El Centre Cultural acollirà
el proper diumenge 19
d’abril la quarta i última
obra de teatre de la Tempo-
rada Familiar. Es tracta
d’Embolic a la granja, diri-
gida per Jordi Purtí i La
Baldufa i coproduïda pel
Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalu-
nya i l’Institut d’Estudis
Ilerdencs. La Fundació
Caixa Terrassa va iniciar
ara ja fa quatre anys

aquesta programació, amb
l’objectiu d’apropar les arts
escèniques –música,
dansa, òpera i teatre- als
més petits de la casa. Així
doncs, amb l’espectacle del
proper diumenge es posarà
punt i final a un programa-
ció que va donar el tret de
sortida el novembre amb la
música de Wimoweh, va
seguir el mes de febrer, qn
què van tenir lloc dues ac-
tuacions. Per una banda
l’òpera La ventafocs i per
altra la dansa La caputxe-
ta vermella. El mes de

març va ser el torn de la
música dels Sons del circ.

Ara arriba un espectacle
de titelles, adreçat al públic
infantil, de 3 a 8 anys. En
una granja on conviuen di-
versos animals desapareix
un ou de la senyora gallina.
Fruit d’això, comença un
gran embolic i sorgeixen
desconfiances entre els ha-
bitants del mas. Totes les
mirades es dirigeixen cap
al Corb, el nouvingut des de
“l’estranger”.

En Pinyot i en Carbas-
sot, dos homenots que es

converteixen en especta-
dors d’excepció, compren-
dran que els malentesos
entre els habitants del mas
no els són tan llunyans.

Recomanada
Aquesta obra té l’assesso-
rament de mestres i peda-
gògs. A més té en compte
el projecte curricular
d’educació infantil i primà-
ria, i vol tractar temes com
la tolerància, la immigra-
ció, el racisme d’una mane-
ra explícita, a partir d’uns
personatges coneguts pels

infants com són els ani-
mals i a partir d’un medi
més proper i potser cada
cop més incògnit com és
una granja. Una sàtira en
forma de faula dels conflic-
tes actuals de la nostra so-
cietat explicats d’una ma-
nera senzilla, reflexiva i
amb molt bon humor.

Embolic a la granja va
rebre una menció especial
pel seu contingut didàtic i
la seva posada en escena en
el transcurs de la 15a Fira
de Teatre de Titelles de
Lleida l’any 2004. ■

Un dels millors moments d’‘Embolic a la granja’, obra amb la que es clou la programació familiar del Centre Cultural ■ CCCT

Les sessions es
van iniciar el mes
de novembre
passat amb
l’obra
‘Wimoweh’


