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El Districte de les Corts col·labora 
amb els establiments per evitar 
la venda d’alcohol a adolescents. 
La campanya Jo no venc a menors se 
suma a la iniciativa Jo controlo, en 
marxa des del 2012. L’objectiu és 
crear una xarxa de prevenció del 
consum d’alcohol a través d’ele-
ments identificatius de la cam-
panya i al mateix temps reforçar 
el compliment de la normativa 
existent.

Prevenció de la 
venda d’alcohol 
a menors

LES CORTS

La banda de rock barcelonina Hed- 
trip tornarà als escenaris dissab-
te 11 d’octubre després de més 
de cinc anys separats per oferir 
un concert únic i solidari a la sala 
petita de l’Apolo (Nou de la Ram-
bla, 113). L’entrada és gratuïta pe-
rò els assistents hauran de portar 
un quilo de menjar que serà en-
tregat posteriorment al Banc dels 
Aliments.

Concert 
solidari a 
la sala Apolo

SANTS-MONTJUÏC

L’Associació Cultural Casa Orlan-
dai ha rebut el premi pel Foment 
del Compromís Democràtic, ator-
gat pel departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals de 
la Generalitat. El premi consis-
teix en una donació de 4.000 eu-
ros per al desenvolupament de 
nous projectes relacionats amb 
la participació ciutadana.

Casa Orlandai 
obté un premi 
de 4.000 euros

SARRIÀ-SANT GERVASI

la ofereix «una molt bona selecció 
dels espectacles, aptes a l’edat dels 
nens, que poden aprendre a estimar 
el teatre».
 La Puntual deu el seu nom a l’es-
criptor Santiago Rusiñol, que va néi-
xer a la cantonada del mateix carrer 
del teatre, Allada  Vermell, i és autor 
de L’auca del senyor Esteve, que es des-
envolupa en una merceria del barri 
de la Ribera, La Puntual.
 El teatre rep ajudes de l’ajunta-
ment, la Generalitat i el Ministeri 
de Cultura. Navarro afirma: «El que 
m’omple és veure la cua de nens im-
pacients que entraran».  H

Marionetes, titelles i ombres xine-
ses de tot el món, exposades en un 
petit teatre del barri de Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera, miren 
els nens que juguen amb un panell 
de fusta col·locat al mig del carrer. 
Altres infants més impacients es 
pregunten què hi ha darrere de la 
cortina blava.
 La Puntual (Allada-Vermell, 15) 
és l’únic teatre de la ciutat que es 
dedica exclusivament a titelles, 
marionetes i ombres xineses. Fun-
dat el 2005, recull l’herència del 
Teatre Malic, al carrer de la Fusina. 
Era el dipòsit i el laboratori de ma-
rionetes que van lluir des de l’es-
cenari del teatre durant 18 anys. 
Eugenio Navarro, fundador de La 
Puntual, va ser un dels creadors del 
teatre Malic. «Sóc marionetista, i 
aquest teatre és un pla de vida», ex-
plica.

Un fan de 3 anys

Ell i el seu fill Néstor gestionen La 
Puntual, programen espectacles 
familiars, seleccionen companyi-
es i titellaires catalans, però tres 
o quatre vegades a l’any acullen 
companyies espanyoles i interna-
cionals. Els seus espectadors són 
veïns del barri i de la resta de la ciu-
tat, però també hi ha públic d’al-
tres municipis. María Ángeles Re-
lucio porta el seu fill Nacho, 3 anys, 
a La Puntual des que el nen tenia 9 
mesos. Vénen des de Terrassa. «És 
ell qui m’ho demana. Es queda en-
cantat», afirma.
 Els divendres, dissabtes i diu-
menges, La Puntual obre les seves 
portes. Per nou euros per persona, 
es compra màgia. Els nens poden 
quedar-se asseguts amb els pares, 

o si ho desitgen seure a prop de l’es-
cenari amb els altres. Esperen paci-
ents i callats que l’espectacle comen-
ci, observant les parets blaves amb 
dibuixos blancs. A la porta hi ha om-
bres xineses d’un viatge a l’Índia, 
marionetes africanes i italianes, ai-
xí com records de Grècia i Turquia. 
«És un lloc acollidor, molt ben mun-
tat i els nens es queden molt tran-
quils», explica Alicia Ayala, especta-
dora de 32 anys. Sara Sánchez, d’11, 
fa dues temporades que va a La Pun-
tual amb els seus germans «M’en-
canten els titelles», diu. El seu pa-
re, Fermín, explica que aquesta sa-
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33 En escena 8 Actuació de l’espectacle de La Puntual, divendres passat.
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«És un lloc 
acollidor. Els
nens es queden 
tranquils», explica 
una espectadora

La casa dels titelles
Un petit teatre familiar ofereix espectacles de marionetes i ombres xineses tots els caps
de setmana H L’espai va albergar les figures que van actuar al desaparegut Teatre Malic
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