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S’HI ADMETEN NENS

Després de 15 anys a Cerdanyola, la Fira d’Espectacles Infantils es muda a Sabadell.
En canvi, Cerdanyola ha creat el Festival Internacional de Teatre Infantil i Juvenil.

Escenaris rivals a
Sabadell i Cerdanyola

CITA A HIROSHIMA ‘MIL GRULLAS’ ÉS UN CANT A L’AMISTATMALGRAT LA GUERRA.

FERRAN BAILE
fbaile@elperiodico.com

A MÉS

Divendres, 30
MÓN VERNE Tallers, jocs,
contes, animació científica,
planetaris, escola de robinsons,
desfilada d’elefants i múltiples
activitats al voltant de l’imaginari
de Jules Verne i els seus
personatges.AL COSTAT DE
L’EDIFICI FORUM. Avui i
dissabte, de 10.00 a 20.00 h;
dg., de 10.00 a 15.00. Gratuït.

FESTA DEL CEL Parapents,
estels, globus i avions
d’aeromodelisme obriran avui i
demà el festival aeri que culminarà
diumenge amb ultralleugers,
paramotors, aeronaus, avions
històrics, helicòpters,
paracaigudistes i acrobàcies aèries
dels avions a reacció dels exèrcits
francès i espanyol.PARC DEL
FORUM. Avui i dissabte, des de
les 10.00 fins a les 20.00
hores; diumenge, des de les
10.00 fins a les 15.00 hores.

Dissabte, 1
CONTES Una de les sorpreses
agradables dels espectacles
estrenats durant la temporada
passada va ser Contes per contar,
cantar i recitar, una sèrie de
narracions a les quals l’actriu Rosa
Fité aconsegueix donar un especial
encant escènic. Avui s’inicia la
temporada en aquesta històrica
sala infantil de Montjuïc.
FUNDACIÓ MIRÓ. A les 17.30
hores (diumenges, a les 11.30 i
13.00 hores). Entrada: 4 euros.
www.bcn.fjmiro.es

TEATRE La companyia titular
de la sala familiar de l’Eixample,
Germans Guasch, estrena una
peculiar i original versió teatral del
conte de La rateta des de la
perspectiva sempre personal de
Josué Guasch i Joan Güaski.
GUASCH TEATRE (Aragó, 140).
A les 18.00 hores (diumenges, a
les 12.30 i 17.30 hores).
Entrada: 7 euros.
www.guaschteatre.com

Diumenge, 2
DALÍ Torna una de les millors
obres de la passada temporada. El
petit Dalí, de la companyia i
productora Actes Únics, mostra els
somnis i fantasies que aniran
conformant les iconesmés
representatives de l’obra de
l’artista.TEATRE POLIORAMA
(La Rambla, 115). A les 12.30
hores. Entrada: 10 euros. Fins a
mitjans de desembre.
www.actesunics.com

XANQUES La sisena edició de
la trobada de xanquers en reunirà
més de 300 entre professionals i
aficionats, amb la presència
destacada dels colombians Los
Cacholos Voladores. Cursets,
tallers, cercaviles i actuacions,
ompliran la jornada.POBLE
ESPANYOL (Montjuïc). De
10.00 a 18.00 hores. Entrada: 4
euros (de 7 a 12 anys) i 7, la
resta. www.poble-espanyol.com

FIT

LA RECOMANACIÓ

Pintures rupestres aMontjuïc

Mentre els adults ens seguim preguntant qui som i on anem, els fills poden divertir-se investigant
d’on venim als tallers del Museu d’Arqueologia. Els objectes prehistòrics de les vitrines cobren vida
gràcies als monitors, que aconsegueixen fer que els nens es posin en el lloc dels seus antecessors.
Aquest diumenge barrejaran pigments de colors i faran la seva pròpia pintura rupestre; el segon
diumenge de mes oloraran perfums romans; el tercer, podran menjar com fa 2.000 anys i l’últim,
aprendran jocs de l’antiguitat. Si el clima acompanya, el taller es desenvolupa a l’aire lliure, al por-
xo. Al final, els regalaran retallables de figures romanes i iberes a les quals hauran de vestir. Els
adults poden acompanyar-los o aprofitar l’hora de taller per fer una visita guiada a l’exposició so-
bre cultures mediterrànies.G. T.

MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA
Passeig Santa Madrona, 39. Tel. 93424 65 77
Horari: diumenge, 12.00 hores. Preu: gratuït per amenors de 16 anys i 2,40 euros els adults

Dames xineses

Per FERRAN BAILE

Per desenvolupar
la concentració

‘Llibre d’imatges’

Primer contacte
amb la il.lustració

EL JOC

EL LLIBRE
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M
és de 50 com-
p a n y i e s d e
França, Bèlgica
i Itàlia i de di-
verses comuni-

tats espanyoles actuaran en les
dues cites teatrals d’aquest cap
de setmana. Al final, el conflicte
derivat de l’escissió de Rialles
d’Òmnium i les discrepàncies
amb l’ajuntament de Cerdanyo-
la s’ha resolt de forma beneficio-
sa amb dos festivals, però s’ha
de demanar una mica de sentit
comú perquè, en el futur, no
coincideixin les dates.

A la Fira d’Espec-
tacles de Saba-
dell, la compa-
nyia Da-Te Danza
estrenarà Alonso
Quijano el Bueno,
una obra dirigida
p e l m e x i c à

Omar Meza que explica les pe-
ripècies d’un nen que s’identifi-
ca amb Don Quixot.

També es presenten la compa-
nyia italiana Teatro Testonni, la
coproducció bascofrancesa Au
jardin (Teatro Paraíso i Thêatre
d e G u i m b a r d e ) , E l B a r ó n
Münchhaussen (de Cienfuegos),
Tyl Tyl i la versió de L’Aneguet
Lleig (de La Carreta d’Elx). I a
més a més, el més recent de
Marduix, L’Estaquirot, L’Estene-
dor, Teatre Nu, La Baldufa i Mar-
cel Gros.

Arrencada brillant per al pri-
mer Festival de Teatre Infantil i

Juvenil (FIT) de
Cerdanyola, que
ha programat
tres de les mi-
llors obres vistes
a E spanya en
els últims anys:
Mil grul las (La
Canela Títeres,

de Granada), un excel.lent es-
pectacle sobre l’amistat d’un
nen i una nena a la Hiroshima
d’abans i després del bombar-
deig atòmic, Aguaire (Compa-
nyia La Sal, també de Granada)
i Le Chien et la Pie (dels belgues
Théâtre Maat).

A l’escenari pujaran també els
pallassos armenis Jashgawrons-
ky Brothers, els grups italians
Le Cartastorie i Mano Libera, els
bascos Marqueliñe, els pallassos
Los Excéntricos i Zum Zum Tea-
tre, Farrès Brothers i el Centre
de Titelles de Lleida.

Aquest joc d’estratègia és un clàssic a tot
el món que, malgrat el seu nom, no és
originari de la Xina. És molt semblant al
tradicional joc de dames perquè l’objectiu
també és ocupar la posició de sortida del
jugador contrari passant per sobre de les
seves fitxes, però difereix en el fet que en
aquest tauler hi poden jugar fins a sis jugadors. Serveix per
desenvolupar la concentració, el pensament tàctic i, com amb tots els
jocs, per aprendre a perdre i guanyar. En fusta. A partir de 5 anys amb
un adult.

Famós per ser el creador de l’estupenda
caràtula del disc Goodbye Yellow Brick
Road, d’Elton John, al Regne Unit es
poden trobar il.lustracions d’Ian Beck
(Sussex, 1947) en gairebé qualsevol
objecte. Una mostra de l’art d’aquest
reconegut i premiat il.lustrador britànic és
aquest llibre de cuidada edició. Per parlar amb els nostres fills sobre
moltes coses mentre ells van passant les pàgines o senzillament per
deixar-se portar per les imatges. De 2 a 99 anys. La mateixa editorial
ha publicat sis llibres més il.lustrats per Ian Beck.MONTSE L.
TOLOSANA

FIRA D’ESPECTACLES i
FESTIVAL DE TEATRE
LLOC: Sabadell i Cerdanyola
HORARI: Divendres, 30,
dissabte, 1 i diumenge, 2.
Consultin la cartellera de la
Fira a www.rialles.org i la del
Festival de Teatre a
www.cerdanyola.org

FESTIVALS DUES CITES SIMULTÀNIES


