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Arriba la 6a Mostra de Titelles a Sant Cugat
La 6a Mostra de Titelles, organitzada per Can Ninot amb el
suport de l'Ajuntament, arriba a Sant Cugat del 5 al 7 de
novembre. La iniciativa proposa 10 espectacles, que es
repartiran entre la Casa de Cultura, la Sala Clavé de La Unió
Santcugatenca i la plaça d'Octavià. Tot plegat se celebrarà
d'acord amb les mesures sanitàries recomanades en cada
moment. Les entrades per a les funcions de la Casa de Cultura
i la Sala Clavé costaran 7,5 euros, mentre que les de la plaça
d'Octavià seran gratuïtes.

COMPRA LES ENTRADES ANTICIPADES AQUÍ
Les taquilles estaran obertes una hora abans de cada espectacle, i si hi ha aforament lliure, també es podran
comprar presencialment. En el cas de les gratuïtes, no s'haurà de reservar entrada, però si hi haurà un control
d'aforament per respectar les mesures sanitàries.
CONSULTA LA PROGRAMACIÓ SENCERA
Des de Can Ninot continuen vetllant per consolidar la cultura popular donant espai a les companyies de la mà
de l'Ajuntament i fent xarxa amb entitats implicades. Així, paral·lelament a la programació principal, el 4 de
novembre es farà una xerrada sobre la situació del sector dels titelles, a Cal Temerari, i l'11 de novembre a
l'Ateneu una altra sobre la perspectiva de gènere en els titelles. També hi haurà la fira artesanal, que ja hi va
ser l'any 2019, de divendres a diumenge, amb el que s'intenta enfortir la vinculació entre el comerç i la cultura.
El director de Can Ninot, Tian Cusió, ha subratllat que la mostra no hagués estat possible sense els
col·laboradors. Ha anat més enllà i ha agraït el suport a l'Ajuntament, sense el qual la companyia podria haver
desaparegut. Ara, Cusidó celebra que la Mostra s'hi podrà respirar "normalitat", després d'un any i mig a
"contracorrent".
Per la seva banda, la tinenta d'alcaldia de Cultura, Esther Madrona, ha celebrat la tornada de la Mostra de
Titelles. Són espectacles per a totes les edats, que enganxen grans i petits", ha reflexionat.
La 6a Mostra de Titelles té el suport de l'Ajuntament, Elfa, Cal Temerari, la Diputació de Barcelona, l'Ateneu,
la Generalitat, Paidós i el 'Tot Sant Cugat'.
Programació Divendres, 5 de novembre:
17.30 h. 'Un món de contes', de la cia Titelles Naip. A la plaça Octavià. Públic Familiar.
Dissabte, 6 de novembre:
11.30 h. 'Xim' de la cia Centre de Titelles de Lleida. Espectacle de 0 a 3 anys. Sala Clavé.12 h. 'Cotó' de la cia
Txo Titelles. A la Casa de la Cultura. Públic Familiar.13.30 h. 'Penjant d'un Fil' de la cia Di Filippo. A la plaça
Octavià. Públic Familiar.18 h. 'Postales' de la cia Proyecto Caravana. A la Sala Clavé. Públic Familiar.19 h.
'Ai, la Farina!' de la cia. Penjim Penjam. A la plaça Octavià. Tots els públics.
Diumenge, 7 de novembre:
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11.30 h. 'Frederic, el ratolí' de la cia Cacauet. A la Casa de la Cultura. D'1 a 3 anys.12 h. 'L'arbre de les
sabates' de la cia Pea Green Boat. A la Sala Clavé. Públic Familiar.13.30 h.'Cagallufes, el follet rondinaire' de
la cia Patawa. A la plaça Octavià. Públic Familiar.17.30 h. 'Els contes del Binomi' de la cia Binxinflat. A la
Casa de la Cultura. Públic Familiar.
Tian Cusidó: Crec que el més important és que respirarem normalitat. He tingut la sensació que hem
anat contracorrent durant un any i mig.
Esther Madrona: Estic molt contenta que les titelles tornin als carrers, a la plaça d'Octavià. Són
espectacles per a totes les edats, enganxen grans i petits.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/cultura/155915.html
Copyright 2022 Cugat.cat
Pagina 2 - 24/01/2022

