
(COLOR) - Pub: VIERNES CATALA  Doc: 03795G  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 24/11/2005 - Hora: 00:16

AMB NENS

A MÉS

Divendres, 25
CONTES Lucrecia, la popular
cantant i presentadora de Los
Lunnis, narrarà contes del seu
llibre Besitos de Chocolate. El Valle
de la Ternura i cantarà cançons del
CD que l’acompanya. Hi haurà
berenar. LLIBRERIA GARBÍ (Via
Augusta, 9). 18.00 hores.

GLOBUS El campionat de
Catalunya de globus aerostàtics
promet espectacle. Cada dia, a les
8.00 i a les 15.30 hores, es podrà
contemplar com s’eleven aquests
artefactes.MOLLERUSSA (Pla
d’Urgell). Fins diumenge.

Dissabte, 26
CONTES Professionals del món
del teatre, la música, l’esport, la
política, el periodisme i el cine
interpretaran i cantaran contes per
a nens i nenes al llarg de tot el dia
en el marc de l’11a Marató de
Contes Fundació Xarxa. Aquest
any, la recaptació de l’acte es
destinarà a la Fundació
Internacional Josep Carreras per a
la Lluita contra la Leucèmia.SALA
TALLERS DEL TNC (plaça de
les Arts, 1). D’11.00 a 14.00 i de
15.30 a 18.00 hores. Entrada:
5,50 y (per sessió).
www.xarxacat.es

Diumenge, 27
TITELLES Les titelles
protagonitzen la jornada d’avui.
Mentre l’Antic Teatre Riereta, la
sala independent del Raval,
inaugura la programació familiar
amb El diablo, la rana y el tucán
cantor (de la companyia
colombiana Eleombiaco), a Gràcia,
les Titelles Renaixença versionen
un clàssic d’Andersen, El rossinyol.
ANTIC TEATRE RIERETA
(Reina Amàlia, 3). 12.00 h. 6 y.
LLUÏSOS DE GRÀCIA (plaça del
Nord, 7). 12.00 hores. 4,5y.

Per disfrutar
diferent
La Fira del Joc i la Joguina Dife-
rent descobreix als més menuts
que hi ha un altre univers més enllà
dels jocs electrònics i de les prince-
ses fabricades en sèrie. Des de ja fa
cinc anys, aquesta iniciativa pro-
mou la realització de tota mena
d’activitats per desenvolupar tant
en grup com individualment, des
de jocs que es basen en l’estratègia
i l’habilitat, fins a artesanies de to-
ta la vida i passatemps arribats de
les tradicions més llunyanes. Qual-
sevol aposta és vàlida si s’allunya
del circuit comercial i estimula la
imaginació. Els nens s’ho passaran
pipa i els més grans disfrutaran
com nens. LAURA M. SAUS

FIRA JOC JOC
Tona (Osona). Diumenge 27, de
10.00 a 20.00 hores

TEATRE TENDRESA I POESIA SOBRE L’ESCENARI

Oposats
i amics

Aguaire és una història sobre l’amistat i
el respecte a les diferències que aterra a
Barcelona només aquest cap de setmana.

FERRAN BAILE
fbaile@elperiodico.com

PROPOSTA AMB MISSATGE UNAOBRA CONTRA LA INCOMPRENSIÓ.

‘AGUAIRE’
Lloc: Jove Teatre Regina (Sèneca,
22. Gràcia)
Horari: Dissabte i diumenge, 17.30 h.
Entrada: 7y

RECOMANACIÓ

Divermagic 3D

Una pintura que
creix amb l’escalfor

MANUALITATS

Preu: 8,95y

Aquest producte, fabricat a Catalunya,
consisteix en un estoig amb una sèrie
de colors per pintar sobre tela que
augmenten de volum amb l’aplicació
d’escalfor (per exemple, amb un
assecador). És ideal per reciclar
samarretes i dessuadores castigades
per l’ús. També es pot aplicar sobre
fusta, pedres, cartolina..., es pot rentar
i, a diferència d’altres productes, no es
desenganxa. Aquesta línia de
productes ha estat creada per dues
dones joves vinculades al món de
l’ensenyament que s’han preocupat
que els materials no siguin tòxics i que
l’aplicador s’adapti a les habilitats
motrius de cada persona. El resultat és
un producte que fomenta el
desenvolupament de la psicomotricitat
fina i la sensibilitat tàctil. A partir de 4
anys. Es troba en botigues de jocs i
joguines.MONTSE L. TOLOSANA

U
no és un besuc que,
un dia, queda atra-
pat a l’ham d’Otro,
un pescador que el
torna a l’aigua. En-

tre Uno i Otro neix una gran
amistat que no sempre és ben
acceptada pels habitants de la
terra i del mar, que la conside-
ren contranatural. Aquesta és la
història que explica la compa-
nyia granadina LaSal Teatro a
l’obra Aguaire. Més que un es-
pectacle teatral, es tracta d’un
relat sobre la lluita contra la in-
comprensió i el dret a conviure
sumant, en el respecte i la di-
ferència.

El text, ple de tendresa i poe-
sia, és obra de Julia Ruiz, actriu
llicenciada en Medicina que
també ha assumit la direcció de
l’obra. Mereixen especial aten-
ció tant la música, creada espe-
cialment per a aquest especta-

cle, com la mutant escenogra-
fia, que va guanyar el premi a la
Fira Europea de Teatre per a
Nens i Nenes Feten, a Gijón.

LaSal Teatro és una garantia.
Julia Ruiz va crear aquesta com-
panyia el 1999, juntament amb
l’actriu i titellaire Rosa Díaz. To-
tes dues tenen un ampli bagat-
ge teatral consolidat en compa-
nyies com Laví e Bel, Teatro Pa-
raíso, Cambaleo i Vagalume. Els
seus dos muntatges anteriors,
Zapatos i El gran traje, també
escrits i dirigits per Ruiz, han
aconseguit un èxit unànime de
públic i crítica i han guanyat
importants premis als festivals
en què han participat.
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