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ARTÉS
19.00CONCERT
XXIX Concert de Nadal. El
Cor Artesenc, amb 29 anys
d’experiència, presenta un
programa musical format
per La petita suite nadalen-
ca (dedicatòria de Fran-
cesc Vila al Cor Artesenc,
any 2002) i La truita esbo-
jarrada (variacions sobre
un tema de Franz Schu-
bert de Franz Schöggl,
adaptació de Ramon Estra-
da), amb acompanyament
instrumental i sota la di-
recció de Xavier Santama-
ria i Pere Soldevila.

BARCELONA
11.00FESTIVAL
Festival de la Infància. En-
dinsar-se en una jungla
misteriosa, pintar ampo-
lles d’aigua reciclades,
competir a sobre d’un kart,
saltar en llits elàstics, jugar
al Planeta Bàsquet, cuinar
fruita i verdura, viatjar per
escenaris virtuals, ser bom-
ber per un dia, escalar rocò-
droms o participar en ta-
llers de malabars, màgia i
circ són només algunes de
les centenars d’activitats
del Festival de la Infància,
que se celebrarà fins al 4 de
gener al recinte de Montju-
ïc de Fira de Barcelona. En
aquesta edició, es comme-
morarà el vintè aniversari
de la Convenció sobre els
Drets del Nen. Palaus núm.
1 i 2 del recinte de Montjuïc
i la plaça de l’Univers.

17.00ESPECTACLE
Un cau de mil secrets. L’Obra
Social de Caixa Catalunya
estrena un singular i atrevit
espectacle musical de les
festes de Nadal que, a tra-
vés de la tendresa i l’humor,
vol donar una visió general
de la Pedrera, de l’obra de
Gaudí i de la Barcelona de la
seva època. Aquest especta-
cle ha estat creat i escrit per
Joan Vives i Piti Español,
amb música del mateix
Joan Vives. Cinc actors in-
terpreten els personatges
de l’obra sota la direcció de
Roger Julià i amb la produc-
ció artística i posada en es-
cena de la companyia El
Musical Més Petit 2.

18.00MÚSICA
Gran Gala Strauss. La Fil-
harmònica de Szeged ens
ofereix una vetllada molt
especial per a les festes na-
dalenques, un concert per
viure’l intensament en fa-
mília. Seguint la tradició
vienesa, podrem escoltar
la música més emblemàti-
ca de la família Strauss de
la mà d’una de les més anti-
gues i destacades orques-

GIRONA
19.00CONCERT
Concert de Nadal. L’Orques-
tra de Cadaqués torna a re-
galar una gala extraordinà-
ria de Cap d’Any, amb un
programa que inclou al-
guns dels passatges més
destacats de la sarsuela. Un
concert dissenyat per donar
la benvinguda a l’any nou al
ritme de les romances,
duets i preludis més cone-
guts d’aquest gènere. L’Or-
questra de Cadaqués comp-
ta amb dos grans solistes,
primeres figures d’aquest
repertori, com són Carmen
González i Albert Montser-
rat. A l’Auditori.

tres simfòniques i d’òpera
d’Hongria sota la batuta
del vienès Norbert Pfaffle-
meyer. L’Auditori, sala 1.

19.00GOSPEL
Cor Uganda Natumayini. 22
joves ugandesos canten i ba-
llen melodies i ritmes afri-
cans per recaptar fons per al
seu orfenat i els seus estu-
dis. És la setena vegada que
vénen a Espanya. Canten i
ballen melodies i danses
d’Uganda, Ruanda, Mali,
Sud-àfrica. Cada dansa re-
presenta alguna escena de
la vida rural i tribal d’Àfrica.
Cada dansa escenifica una
història. Palau de la Música.

CALDESD’ESTRAC
18.00CONCERT
Concert de Nadal. 1939, el
primer Nadal d’exili. En
motiu del 70è aniversari
de l’exili, la Fundació
Palau acull un concert a
càrrec de Mireia Casas (so-
prano), Imma Vidal
(piano) i Albert Benzekry
(narrador), en què es llegi-
ran textos d’Eugeni Xam-
mar, Xavier Beguerel,
Agustí Bartra i dels refugi-
ats catalans dels camps de
concentració d’Argelers i
de Sant Cebrià, acompa-
nyats de les cançons nada-
lenques de sempre. C/
Riera, 54.

GRANOLLERS
10.00TALLERS
Parc Infantil de Nadal. El
Palau d’Esports de Grano-
llers acull 10.000 metres
quadrats de jocs i aprenen-
tatge amb més de 60 activi-
tats (tallers, inflables, el la-
berint, la tirolina, jocs tradi-
cionals, jocs d’ordinador,
contes, el pont de mico, cot-
xes teledirigits, tobogan ge-
gant, llits elàstics, futbolí ge-
gant, una gran piscina de
boles...) i més de 100 moni-
tors preparats per engres-
car tots els nens. Durant tot
el dia i fins dimarts es pot
gaudir d’un ambient acolli-
dor de joc, convivència i
aprenentatge per als nens i
nenes de totes les edats. A
més, també hi ha instal·lada
fins al 6 de gener una pista
de gel a la plaça Barangé.

MANRESA
17.40TEATRE
Quedem per veure els Pasto-
rets. A Manresa els Pasto-
rets de la Sala Els Carlins
són una referència per a la
ciutat gràcies a la seva llar-
ga història, al fet de repre-
sentar-se en un dels centres
històrics del teatre amateur
i a l’esforç dels seus respon-
sables per fer-ne un espec-
tacle digne per al públic que
el visita. Aquesta activitat
permet gaudir de l’obra i
després fer la tertúlia amb
alguns dels personatges
principals, visitar l’escena-
ri, els vestidors, etc. C/ Sa-
bateria, 3-5.

SANTACOLOMADE
FARNERS
17.40CONCERT
Com és habitual per aques-
tes dates del cicle de Nadal,
l’Orquestra Simfònica del
Vallès surt a fer territori
amb les diferents interpre-
tacions del concert de val-
sos. En els seus orígens,
aquest tipus de concert va
estar pensat pel primer di-
rector de la Simfònica, el
mestre Albert Argudo, pre-
nent com a referent el tra-
dicional concert de Cap
d’Any de Viena i oferint la
possibilitat que tot el pú-
blic català en pogués gau-
dir. Aquest any la direcció
anirà a càrrec del flamant
director titular de l’Or-
questra Simfònica del Va-
llès, Rubén Gimeno, que hi
aportarà el seu toc perso-
nal, però mantenint la sim-
patia del concert. No hi
poden faltar les típiques
peces de la família Strauss
però també s’interpreta-
ran obres de Berlioz, Nico-
lai, Saint-Saëns i Ander-
son. Al Teatre Catalunya
(plaça de l’Ajuntament, 1).

Dia d’avui Not’ho
perdis

Clàssica
El Quartet de Trompes ofereix
un concert a les dotze del matí a
Albesa (Noguera), amb obres de
Rossini, Wagner i Bruckner

<<
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Limbus
14è Circ d’Hivern. Direcció:
Leandre Ribera.
Ateneu Popular de Nou Barris, fins al
10 de gener.

El Circ d’Hivern ha vol-
gut deixar enrere les
mitges ensopegades

de les dues últimes edicions i
s’ha curat en salut triant el
Premi Nacional de circ Lean-
dre Ribera i una part signifi-
cativa de l’espectacle Deam-
bulants per confegir aquest
Limbus, que diré ja d’entrada
que em sembla un encert es-
cènic de primera magnitud.
El personalíssim clown Enric
Casso i els particulars augus-
tos Jordi Magdaleno i Lean-
dre Ribera no hi estan gens,
als llimbs: condueixen un es-
pectacle d’idees molt defini-
des i exemplarment ben lli-
gades. Tots tres han paït tan
bé Keaton com el burlesque,
i hi posen gotes de l’efectista
tradició italiana dels Rastelli.
La suggeridora i eficaç esce-

nografia, junt amb una il·lu-
minació molt atenta al cro-
matisme del vestuari (ja era
hora, Ateneu!) destaquen
delicadament les subtils ac-
cions que el trio essencialitza
en gags mesurats i infal·li-
bles. Un art d’altura concep-
tual i un ofici de gran elegàn-
cia estètica. Han polit reper-
tori i personatges en mil
batalles al carrer, i ara vostès
en poden veure brillar el re-
sultat a l’Ateneu Popular de
Nou Barris.

A teló tancat, Leandre fa
la mort del pallasso potser
per simbolitzar les incomp-
tables morts i resurreccions
d’aquest etern fill d’Arlecchi-
no. Tot transcorre sobre un
baix continu per a trombó /
tuba de David Moreno, sem-
pre col·locat a tempo escènic
per un inquietant David Par-
ras amb cadira de rodes. A
Limbus, l’ànima i l’esperit de
cadascun dels intèrprets hi
ragen i s’hi expandeixen
amb una generositat admi-
rable. La noruega Frida Od-
den (malabars i corda fluixa,
amb rebot de tres pilotes
sobre una fusta també en
equilibri a la corda), la dane-
sa Katja Olsen al trapezi Wa-
shington i l’acròbata francès
Guilhem Benoît són d’una fi-
nesa extraordinària. No s’ho
perdin sota cap pretext.

Crítica
circ
JordiJané

No gens
als llimbs

L’ànima i l’esperit
de cadascun dels
intèrprets
hi ragen

El monestir de Sant Cugat acull ‘Pedra i sang’ ■ AVUI

Assassinatmedieval
aSantCugatdelVallès
SANTCUGAT
19.00TEATRE
La Nit de Nadal del 1350
un grup de nobles del Va-
llès a les ordres de Beren-
guer de Saltells van as-
sassinar l’abat Arnau de
Biure a l’interior de l’es-
glésia del monestir de
Sant Cugat del Vallès,
mentre oficiava la missa
del gall i davant de tots els
fidels. La raó de l’assassi-
nat era un tema d’herèn-
cies. Fa deu anys l’Ajunta-
ment de Sant Cugat va
creure que el fet luctuós
de l’assassinat dins del
monestir podria ser el
tema d’un espectacle per
al Nadal que es represen-

tés en el mateix escenari
dels fets, al monestir. Així
va néixer Pedra i sang,
que des d’aleshores s’ha
consolidat com una de les
tradicions culturals més
importants a la ciutat i a
la comarca durant les fes-
tes nadalenques.
L’obra, escrita per Josep
M. Jaumà, incorpora frag-
ments cantats, amb mú-
sica composta per Joan
Alavedra. És per això que
els seus organitzadors la
defineixen com una “tra-
gicomèdia musical”. La
companyia Tetrateatre
s’encarrega de represen-
tar l’obra, dirigida per la
santcugatenca Dolors Vi-

larasau. La majoria dels
actors que interpreten
els personatges centrals
són professionals i vincu-
lats a Sant Cugat. Entre
d’altres, hi intervenen
Jaume Pla, Joan Berlan-
ga, Xavier Tor, Carles
Martínez, Joan Fàbregas
i Xavier Serrat. Un grup
d’actors santcugatencs
amateurs també partici-
pen en l’espectacle.
Les representacions de
Pedra i sang es van iniciar
el dia de Nadal i es faran
fins demà. La representa-
ció d’avui és a les 19.00 h i
demà hi haurà dues re-
presentacions: a les
20.00 h i a les 22.00 h.


