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Titelles de guant, de fusta i de
fil, marionetes de peluix, om-
bres xineses, cartró. Qualsevol
objecte és vàlid a l’hora d’ex-
plicar una bona història amb
les mans. I unamostra d’això
es podrà veure aquest cap de
setmana al Festival de Tite-
lles de Barcelona. En la seva
7a edició, el certamen reuneix
el bo i millor de les companyi-
es establertes a Catalunya, al-
gunes consolidades i d’altres
emergents. Un total de 19 es-
pectacles –cinc més que en
l’any passat– convertiran els
carrers i places del recinte del
Poble Espanyol en escenaris
plens d’humor i imaginació.

Invasió de titelles
El certamen renova la com-
plicitat amb el públic famili-
ar local i torna a reivindicar
el carrer com a espai escè-
nic.Draps, que la companyia
La Guilla Teatre presenta en
estrena absoluta, donarà el
tret de sortida al festival, que
integra propostes per a diver-

ses edats, d’entre 10 minuts i
una hora de durada. La graella
es completa amb espectacles
que apropen al públic histò-
ries màgiques de nens, avis,
ànecs, dracs, dimonis, micos,
ombres que tenen vida pròpia
i fins i tot… hortalisses!
Entre els titellaires convi-

dats, hi ha dues especialistes
de les ombres,Valeria Giugli-
etti iOlveira Salced –que ar-
riba amb El flautista d’Hame-
lin–, a més de grans clàssics
com Animamundi, Binixiflat

i Néstor Navarro. De fet, cada
racó del recinte amaga una
sorpresa en forma de titelles,
que reclamen un any més la
seva muntanya màgica.
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EL FESTIVAL DE TITELLES REIVINDICA EL CARRER COM A ESPAI ESCÈNIC

I PROGRAMA DINOU ESPECTACLES DE COMPANYIES CATALANES

Montjuïc es converteix en
lamuntanya dels titelles

agenda
DANSA DE COLORS
Maduixa Teatre torna al Mercat de
les Flors per demostrar que les arts
escèniques són compatibles amb
l’esperit juganer dels més petits.
Després d’inspirar-se en artistes
com Joan Miró i Joan Brossa, els
valencians penetren en els quadres
del nord-americà Sol LeWitt. El
resultat és ‘Dot’, un sorprenent
espectacle en què dansa, teatre,
música i noves tecnologies es com-
binen per oferir un trencaclosques
màgic en què tot és possible. DOT.
MERCAT DE LES FLORS. C/ LLEIDA, 59.
BCN (SANTS-MONTJUÏC). HORARI: DS.
12, A LES 18H I DG. 13 DE MARÇ, A
LES 12H. PREU: 8 EUROS (NENS) I 10
EUROS (ADULTS). EDATS: A PARTIR DE
5 ANYS.•Mercatflors.cat

FANTASMES AMB POR
Normalment, els fantasmes fan
por i saben espantar la gent. Però
Laban, un petit fantasma que
viu amb la seva família al castell
Monringsun, és molt diferent.
Aquest cap de setmana, podreu
conèixer la seva peculiar història
amb una pel·lícula que s’exhibeix
amb subtítols en colors per a
infants amb dificultats auditives.
LABAN, EL PETIT FANTASMA. QUINA
POR! FILMOTECA DE CATALUNYA. PL.
SALVADOR SEGUÍ, 1. BCN (RAVAL).
HORARI: DS. 12 I DG. 13 DE MARÇ,
A LES 17H. PREU: 3 EUROS (ADULTS
ACOMPANYANTS); 2 EUROS (INFANTS
FINS A 12 ANYS); SOCIS DEL CLUB
SUPER3, GRATUÏT. EDATS: DE 2 A 9
ANYS.• Packmagic.cat

TITELLES MOLT PELUTS
L’Estaquirot Teatre, una companyia
de titelles de més de quaranta anys
d’història, presenta a Sant Andreu
una divertida proposta basada en
el conte de ‘La Rínxols d’Or’. El relat
es narra des del punt de vista de l’ós
petit, que torna del seu primer viat-
ge solitari al bosc per trobar-se un
plat de sopa buit. El que no sap és
que, mentre estava de passeig amb
els pares, una noia molt tafanera i
trapella s’ha menjat el seu plat i ha
alterat l’harmonia familiar.
ELS 3 ÓSSOS. SAT! TEATRE. NEO-
PÀTRIA 54. BCN (SANT ANDREU).
HORARI: DS. 12 I 19 DE MARÇ, A LES
17.30 I DG. 13 I 20 DE MARÇ, A LES 12
I 17.30H. PREU: 9,50 EUROS. EDATS:
A PARTIR DE 4 ANYS.• Sat-teatre.cat

FESTIVAL DE TITELLES

POBLE ESPANYOL. AV. FRANCESC
FERRER I GUÀRDIA 13 (SANTS-
MONTJUÏC). DS. 12 I DG. 13 DE MARÇ,
A PARTIR DE LES 11H. PREU: 12€
(ADULT); 7€ (NENS DE 4 A 12 ANYS);
33€ (FAMILIAR, 2 ADULTS + 2 NENS);
8,40€ (JUBILATS). PREUS VÀLIDS PER

A 1 DIA.• Poble-espanyol.com

Lamajoria d’espectacles del 7è Festival de Titelles es faran a l’aire lliure.

La Burguesa Garden,
una experiència
gastronòmica
en ple bosc
L’HAMBURGUESA AL MÀXIM DE LES SEVES

POSSIBILITATS I EN UN AMBIENT IDÍL·LIC

L’hamburguesa convencio-
nal té els dies comptats. El
concepte més purament tra-
dicional ha quedat obsolet i
són moltes les propostes que
ens arriben des de La Bur-
guesa. Han aconseguit rein-
ventar el plat típic per por-
tar-lo al màxim de les seves
possibilitats. Fer de la qua-
litat i del preu la carta de
presentació ha estat el seu
segell de distinció. Bon pro-
ducte a bon preu, tan simple
com apetitós.
Arbres de fusta, sostre en

forma d’arbust, taules de
parc… Tota una decoració
que convida a deixar-se por-
tar per l’inconfusible olor
de les hamburgueses 100
per cent vedella o pollastre.
Endinsar-se en un bosc a la
Ciutat Comtal és possible.
A La Burguesa Garden pots
gaudir de les millors ham-
burgueses de Barcelona en
un paratge incomparable.
Però no tot són hambur-

gueses a La Burguesa. Tenen
una gran varietat d’amani-
des fresques i abundants,
patates fregides casolanes,
nachos, chicken fingers o pa-
tates braves de les de veritat.
Ets vegetarià? Cap problema,
tenen la seva pròpia ham-
burguesa natural compos-
ta de ceba, porro, carbassa,
espinacs i… el nostre ingre-

dient secret, tot tan natural
com el mateix paratge que
ens envolta. No t’oblidis de
deixar un forat per a les pos-
tres, ja que tots els produc-
tes són casolans i molt bons.
I no podem oblidar l’opció
sense gluten: tota la car-
ta està adaptada per poder
menjar sense gluten.
A més, fas la teva coman-

da en una caravana al més
pur estil American dinner.
Tu només et fas càrrec de
les begudes; el menjar te’l
porten a la taula. Un food
truck d’allò més actual en
un ambient completament
natural, per no parlar de la
decoració. Et sentiràs en-
mig d’un magnífic bosc.
Un indret ideal per gaudir

amb la família i els amics,
però és millor que ho com-
provis tu mateix.

LOCALS:
1. La Burguesa Garden:
Carrer Doctor Fleming,
23-29 (entre CinesaDiago-
nal i Gran Sarrià).
2. El Passatge de la Bur-
guesa: carrer Tuset, 15.
3. Centre Comercial La
Maquinista.
4. Centre Comercial
DiagonalMar.


