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wEl bateria italià Andrea Marongiu, del grup
britànic Crystal Fighters, va morir ahir per
causes que es desconeixen, segons van infor-
mar a Efe fonts del grup. La banda va can-
cel·lar immediatament la seva participació en
el Solar Fest Mallorca, prevista per ahir a la
nit. Nascut a Sardenya, Marongiu era bateria
d’aquesta banda. Des dels 14 anys va comen-
çar a col·laborar amb alguns dels millors mú-
sics a Itàlia; el 2008 va començar la seva carre-
ra internacional a Londres. / Efe

wEl patronat d’Altamira prorrogarà fins al
febrer del 2015 el règim de visites restringi-
des a la cova, a fi d’ampliar els estudis ini-
ciats fa sis mesos per determinar l’impacte
de la presència humana en les pintures ru-
pestres. L’estudi constata que l’impacte de
les visites experimentals –cinc persones
cada setmana, designades per sorteig– ha
estat fins ara “pràcticament imperceptible”
sobre les pintures, segons el director del
grup d’investigadors. / Efe

wCarme Riera va rebre ahir el
premi Trajectòria que atorga la
comissió organitzadora de la
Setmana del Llibre en Català
en reconeixement a la tasca a
favor de les lletres catalanes.
El guardó va ser creat el 1997 i
els últims cinc premiats han
estat Isabel-Clara Simó, Maria
Barbal, Joaquim Carbó, Lluís
Permanyer i Pep Albanell. La
presidenta de la Setmana,
Montse Ayats, va lloar la seva
obra “sòlida i amb reconeixe-
ment per part de la crítica i els
lectors”. / Redacció
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Escena de titelles de Parias

TEO CAMINO

Barcelona

E
l públic que va al tea-
tre ha canviat. Ara
vol participar i for-
mar part de l’especta-

cle. No vol limitar-se a estar as-
segut i veure”, opina Felipe
Cabezas, director de la Sala Fè-
nix, un lloc que afavoreix
expressions teatrals de petit
format i de disciplines poc con-

vencionals, comel teatre d’om-
bres, objectes, màscares, tite-
lles, mims i cabaret, on es prio-
ritza que les obres siguin de
creació pròpia.
Ubicada al Raval barceloní,

la Sala Fènix dóna el tret de
sortida a la seva segona tempo-
rada i “comença a caminar
amb el suport de les instituci-
ons”, segons explica el seu di-
rector, un dels quatre socis
que gestionen aquest teatre fa-

miliar de programació inusual,
alternativa i peculiar.
Després de l’estrena el cap

de setmana passat d’Els contes
d’en Neret, que combina teatre
infantil i il·lustracions en direc-
te, iMiranius –marionetes per
als més petits–, la Sala Fènix
va posar en marxa ahir a la nit
la programació de la tempora-
da principal ambParias, de Ja-
vier Aranda, un espectacle en
què els titelles són el símbol de

la degradació i lamargi-
nació de l’ésser humà.
Uns titelles que repre-
nen temes i vies del tea-
tre clàssic per tornar a
l’escenari la seva funció
social.
La programació de la

temporada principal
acull fins al mes d’abril
un total de nou obres
entre les quals es pot
trobar pràcticament de
tot: Sansmots, una obra
en la línia delmim clàs-
sic que forma part de la
xarxa de teatre euro-
peu; Game over, poesia
a través dels gestos;
AWish, una reposició
obligatòria després de
l’èxit obtingut l’any pas-
sat; Monymur, una pe-

ça que parla del món, de
l’amor i de la guerra en la línia
del Tricicle, o El esperanza,
l’única obra de teatre de text
que passa per la sala, de la com-
panyia catalana Teatrodecer-
ca, que va començar fent tea-
tre en cases i que des de fa uns
anys porta les seves obres als
petits teatres. Tot i que encara
es poden contractar per a actu-
acions particulars per 350 eu-
ros. Teatre en la intimitat.c
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A lectors, Ambaixadors, patrocinadors,

col·laboradors, programadors…
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IV Trobada d’Il·lustradors
Jan Plata, Max Picard, Rebequeries,

!E '5@C=3E 6E3%E % 5! +$953>E&E!2

i després

La tarda negra
EDA )=3:% 6%!%E@( ;E#%53 7!%E0E(

)$!% 7!E@:5'( +5AE'&%2 45@@E'E3(

1E3D5 *=33E'( <E$3E /%E?-,=%0(

)E$D5 45@E#5@&5( 7@@E 6E3%E

B%!!E!=@0E( )=3:% :5 6E@$5!(

<!$8' <!=3&( .E>= 1EDE3E'E"

La Setmana s’acaba

demà diumenge, a les 15.00h.
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La Sala Fènix enceta la segona temporada amb
‘Parias’, marionetes que rellegeixen el teatre
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