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L’AMETLLADELVALLÈS
19.00CONCERT
Cor Lo Lliri. La coral de
l’Ametlla dirigida per Fran-
cesc Roger ofereix un con-
cert de Nadal a l’església de
Sant Genís amb una prime-
ra part de cançons popu-
lars i una segona part amb
peces nadalenques. Plaça
de l’Església.

BADALONA
18.30CONCERT
Cor Aurica. El cor badaloní
nascut el 1995 i dirigit per
Aleix Oliveras ofereix un
concert acompanyat d’or-
questra sota el títol És
Nadal!, amb les solistes
Glòria Lorente i Gisela Pa-
rodi. El cor i l’orquestra in-
terpretaran la Missa brevis
en fa major de F.J. Haydn,
Responsoris de Nadal de
J.M. Haydn i el Te Deum
laudamus de W.A. Mozart,
a l’església de Santa Maria
de Badalona.

BARCELONA
12.00CONCERT
Coral Baluern. El Teatre
d’El Centre de Gràcia acull
un concert de Nadal a càr-
rec de la coral barcelonina
dirigida per Jorge Coré
amb un repertori de nada-
les de Händel, Perez Moya,
F. Gruber, A. Secco, J.E.
Spilman, E. Cervera i B. Bi-
biloni. L’entrada és lliure i
els donatius de fila 0 es
destinaran a la Marató de
TV3. C/ Ros de Olano, 9.

17.00CONCERT
Ernesto Nebuloni. El músic
barceloní ofereix un con-
cert nadalenc de guitarra
clàssica a la cripta del tem-
ple del Sagrat Cor del Tibi-
dabo.

CORNELLÀ
DELLOBREGAT
19.00 CONCERT
Cor de Cambra del Palau de
la Música Catalana. El dipò-
sit circular del Museu
Agbar de les Aigües acull el
concert de Nadal a càrrec
del Cor de Cambra del
Palau de la Música Catala-
na, fundat el 1990 i gua-
nyador del Premi Nacional
de Música de la Generalitat
de Catalunya. Prop d’una
trentena de músics puja-
ran a l’escenari per inter-
pretar les peces d’alguns
dels millors compositors
de música clàssica, com
Brahms, Brotons, Domè-
nech i Paul Simon. L’acte
estarà dividit en dues
parts, cadascuna de les
quals recrearà, a través de
la música, diferents visi-
ons de l’aigua. Carretera de
Sant Boi, 4-6.

cesc Sunyer, en una edició
crítica a cura de Jaume
Torró. L’acte comptarà
amb la presència de l’autor
i del director de la Funda-
ció Carulla, Carles Duarte.
A més, la poeta Laia No-
guera recitarà alguns dels
poemes del llibre.

MANRESA
18.00CONCERT
Quico el Cèlio, el Noi i el Mut
de Ferreries. El grup tortosí
de folklore portarà l’espe-
rit nadalenc al Kursaal
dins la programació del Toc
de Música, en un concert
en què presentaran l’es-
pectacle Lo misteri de

ESPLUGUES
DELLOBREGAT
10.00 ITINERARI
Puja al Baix! La comissió de
patrimoni del Centre d’Es-
tudis Comarcals del Baix
Llobregat organitza un iti-
nerari que comença a l’eix
museístic format per Can
Tinturé i el Centre Pujol i
Bausis, la Rajoleta. Tot se-
guit es va caminant fins al
monestir de Santa Maria
de Montsió per visitar-ne el
claustre gòtic i l’edifici mo-
dernista de Can Casano-
vas, i després acostar-se a
la casa taller del reconegut
escultor Xavier Corberó.
L’itinerari acabarà recor-

rent els carrers Montser-
rat, Parc dels Torrents i el
Turó de la Sagrera, on es
troben masies d’origen me-
dieval com Can Ramoneda
o Can Cortada. La sortida
és al Museu de Can Tintu-
ré. C/ Església, 36.

MALGRATDEMAR
12.00LLIBRE
Sis poetes del regnat d’Al-
fons el Magnànim. La Bibli-
oteca de La Cooperativa
acull la presentació
d’aquest llibre que recull
els poemes de Lluís de Re-
quesens, Bernat Miquel,
Martí Garcia, Rodrigo Dies,
Lluís de Vila-Rasa i Fran-

Nadal, un repàs per les
cançons de Nadal de sem-
pre i altres de pròpies, però
amb el seu toc personal i in-
confusible.

SABADELL
18.00CONCERT
Concert de Sant Esteve. La
Cobla Jovenívola de Saba-
dell, una de les més actives
de Catalunya i amb un
prestigi guanyat al llarg de
més de trenta anys, com-
parteix escenari amb la
veu dolça de Marina Ros-
sell per interpretar can-
çons tradicionals catala-
nes. El Concert de Sant Es-
teve presenta un format
innovador, que arrenca
amb la sardana Per ella del
compositor sabadellenc
Agustí Borgunyó per des-
granar després títols d’au-
tors clàssics i contempora-
nis. Al Teatre Principal. C/
de Sant Pau, 6.

SOLSONA
18.00CONCERT
Macedònia. El grup de can-
çons infantils i juvenils for-
mat per cinc noies inter-
pretarà al Teatre Comarcal
versions de temes nada-
lencs del seu darrer treball,
Et toca a tu, produït per
Dani Coma, dins el Cicle
d’Espectacles Infantils de
Solsona. C/ Vall Fred, 20.

TONA
19.00TEATRE
Pessebre Vivent d’Osona.
L’Agrupació de Pessebre
Vivent de Tona comença
avui i fins el 10 de gener un
total de 8 representacions
del pessebre vivent, en la
seva 38a edició, a la Falda
del Castell. Amb més de
200 intèrprets, la majoria
veïns del poble, el pessebre
vivent de Tona inclou esce-
nes de viva veu que canvi-
en cada any i efectes espe-
cials de llum i so.

TORROELLA
DEMONTGRÍ
19.00CONCERT
Quintet Frontella. El Cine
Petit acull un concert a càr-
rec d’aquest quintet for-
mat per Pere Sansó a la
flauta travessera; Vicent
Salvador a l’oboè; Josep
Casadellà al fagot; Marc
Moragues a la trompa, i
Alejandro Villanueva al
clarinet. Premiat al XIV
Concurs d’Interpretació
Musical l’Arjau de Barcelo-
na (modalitat de composi-
tors catalans del segle XX),
el Quintet Frontela és una
de les promeses més fer-
mes dins de la generació
més jove de la música de
cambra del nostre país.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Concert
L’Orquestra de Cambra
Catalana ofereix un concert
de Nadal amb temes clàssics
a l’oratori Sant Felip Neri. 19 h.

<<

Sants:
Domènec de Silos. Abat
benedictí

Benjamí. Patriarca
Macari. Prevere i màrtir
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El viatge
Circ Raluy.
Moll de la Fusta, fins al 10 de gener.

El públic del Raluy sem-
pre queda mitjana-
ment satisfet amb

unes propostes que no vo-
len anar més enllà de l’es-
pectacle digne i artesà amb
números de la casa i algun
número contractat. Ja he es-
crit alguna altra vegada que
trobo a faltar un pèl d’ambi-
ció artística en aquesta fa-
mília, però tot són opinions.
A El viatge hi ha aspectes
dramatúrgics perfectibles.
Prescindint de preàmbuls,
millorant el so de l’off de
presentació i fent-lo a les
fosques, la funció arrencaria
amb més vigor amb la bri-
llant parada inicial, que pre-
disposa a l’emoció dels ga-
nivets, estrelles i destrals
llançats per Silvano Giribal-
di. Acompanyat del seu ger-
mà Francis com a august, el
clown Lluïset fa l’entrada del

piano i el cuc. Surt la seduc-
tora Rosita Raluy amb els
hula-hoops i després el
ritme punxa amb una llarga
intervenció de Sandro i
Jerzy, empalmada amb una
grisa entrada musical que
ho posa difícil perquè el duo
de cèrcol aeri de Katy & Lulu
remunti el ritme perdut.
Sort que apareixen Niedzela
i Emilie Raluy per crear be-
llesa en simetria combinant
tècnica i esperit circense
amb els monocicles. El bon
malabarista ucraïnès Ed-
ward (Quidam, Cirque du
Soleil) ha de millorar vestu-
ari i posada en escena.

La segona part, més lliga-
da, s’obre amb el velòdrom
flotant de l’any passat (ara
amb dues bicicletes), se-
gueix amb una meritòria es-
cala lliure d’Estefi Giribaldi i
una bàscula còmica execu-
tada per quasi tota la com-
panyia. Un reeixit duo a les
teles a càrrec de Kerry i
Jean-Christophe i la funció
acaba amb l’arxirepetida
entrada El rodatge, ben con-
duïda per Sandro Roque. El
clown Lluís Raluy, Lluïset,
hauria d’intervenir més: té
un personatge deliciós i
d’innegable bon gust i un
vestuari suggerent que
aportarien una calidesa que
amorosiria l’espectacle.

Crítica
circ
JordiJané

Viatges
Raluy

El ‘clown’ Lluís
Raluy, ‘Lluïset’,
hauria
d’intervenir més

Els personatges de ‘La màgia dels Ki-kids’ ■ AVUI

Música,valorsianglès
BARCELONA12.30TEATRE
El teatre Poliorama presenta l’obra La
màgia dels Ki-kids, un espectacle musi-
cal dirigit a infants a partir de tres anys
en què aprendre anglès és màgic i diver-
tit. Inspirat en els personatges de la po-
pular sèrie de dibuixos animats creats
per Roser Pujol, aquest musical es
transforma en una gran festa familiar

amb un clar missatge educatiu on es re-
forcen els valors com l’amistat, la solida-
ritat i el respecte, a més de l’aprenentat-
ge de l’anglès. Dirigida per Àngel Llàcer,
aquesta obra plena d’aventures i amistat
també porta implícit un reconeixement
de professions tan importants com els
cuiners, bombers, metges, carters i as-
tronautes. ■

Amb la canalla

BARCELONA
11.00MÀGIA
L’Espiga de Les Corts
presenta l’espectacle
No toquen mis
manos, una obra
sense text basada en
les ombres xineses
fetes amb les mans
de la companyia Vale-
ria Guglietti, i amb
una xocolatada abans
de començar l’obra.
C/ Joan Gamper, 30.

11.30CONTES
Amb el taller Per
Nadal… pas de pardal,
els més menuts gaudi-
ran de les cançons i
dels contes tradicio-
nals de Nadal a l’Espai
Cultural Caja Madrid.
Plaça Catalunya, 9.

TERRASSA
11.00TALLER
El Museu de la Ciència
i la Tècnica de Catalu-

nya organitza el taller
teatralitzat Juguem
amb el cos!, un espec-
tacle participatiu diri-
git a nens i nenes a
partir de quatre anys
que incorpora jocs
d’expressió corporal
on els infants desco-
briran les diferents
parts del cos, i podran
fer un dibuix d’un cos
de mida real. Rambla
d’Ègara, 270.

LLEIDA
12.00TALLER
En el marc de l’expo-
sició Dones. Mirall de
cultures, el CaixaFo-
rum ha programat
per als infants de més
de cinc anys, acompa-
nyats d’un adult, el ta-
ller d’arts plàstiques
Els objectes parlen,
on descobriran com i
què diuen els objec-
tes. C/ Blondel, 3. ■


