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El Drac d’Ègara visita Torre-sana 
amb un espectacle de titelles
>  La companyia Tian Cusidó actua aquesta tarda pels nens petits al Parc Gernika 

Santi Palos 

Molts espectacles i activitats per al 
públic infantil i familiar porta 
aquest any la programació “Fem 
l’estiu a Terrassa”, que organitza 
l’Ajuntament. Avui a les 7.30 de la 
tarda, al Parc de Gernika del barri 
de Torre-sana, la companyia Toan 
Cusidó representará “La llegenda 
del Drac d’Ègara”. És una obra de 
teatre de titelles pensada i adapta-
da expressament per aquesta actu-
ació a la nostra ciutat. I que s’anun-
cia com una versió de les històries 
de princeses indefenses, dracs fe-
rotges i cavallers que són herois 
però amb els papers intercanviats. 

DEL TEATRE DE CAN NINOT 
Tian Cusidó és un titellaire amb 
molt camí recorregut. Va estudiar i 
treballar en el món del teatre al Reg-
ne Unit i Suècia, i va ser becat per 
l’Institut Internacional del Teatre de 
la Unesco i l’Institut del Teatre en  
interpretació de teatre de titelles i 
objectes. Fa uns anys va crear la 
seva pròpia companyia, i també, a 

L’obra de teatre de titelles “La llegenda del Drac d’Ègara”,  que es representa avui a Torre-sana. 

Sant Cugat, “el teatre més petit de 
Catalunya”, Can Ninot. “Des de lla-
vors, els titelles del petit teatre co-
bren vida en unes funcions que 

ideo i confecciono per als més pe-
tits, i també per a les famílies, per-
què passin una bona estona i sem-
pre amb un vessant pedagògic.” 

El pròxim divendres dia 26. “Fem 
l’estiu a Terrassa” organitzarà a la 
plaça del Segle XX l’activitat lúdica 
i educativa “Camins d’aigua”. 

b r e u s

Ruta per conèixer 
la vall de Sorteny 
i els seus pics 
La vocalia de muntanya de 
l’entitat Excursionistes.cat 
ha programat per demà un 
recorregut per la vall de Sor-
teny, a Andorra. Inclou l’as-
censió als seus dos pics, el 
de L’Estanyó, de 2.915 me-
tres, considerat el mirador 
d’Andorra, i el de la Cabane-
ta (2862 metres), també 
amb vistes impressionants 
sobre la vall de Sorteny. Ins-
cripcions en el telèfon 
636.214.880, entre les cinc 
de la tarda i les nou de la nit. 

 

Última sessió de 
“He venido a 
hablar de mi libro” 
La llibreria Synusia 
(c/Montserrat, 136) farà 
demà a les 11.30 del matí 
l’última sessió de la tempo-
rada del cicle  “He venido a 
hablar de mi libro”.  Són tro-
bades de gent a qui senzilla-
ment agrada llegir. Cadascú 
parla de quin llibre està lle-
gint ara mateix o del que ha 
llegit darrerament. 
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