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BARCELONA
11.00MÚSICA
Ma, me, mi… Mozart! En
aquesta obra, sis músics
amb un instrument de cada
família –veu, acordió, clari-
net baix, violí i instruments
de corda pinçada– inter-
preten Mozart. Els arranja-
ments s’han fet jugant amb
la seva música i amb estils,
ritmes, climes i harmonies
més propers als nostres
dies. A partir de 2 anys.
L’Auditori.

16.30MÚSICA
Ningún niño sin un juguete.
Un espectacle-marató benè-
fic a la Sala Apolo organitzat
per Toni Rovira i Jaime
Albó, que comptarà amb
l’actuació de més de 70 ar-
tistes, entre els quals hi
haurà Manu Guix, Paco
Morán, Hoy No Me Puedo
Levantar, Ojos de Brujo, La
Cubana, Dagoll Dagom, Los
Sirex i molts més. L’espec-
tacle començarà a dos
quarts de 5 de la tarda i aca-
barà a les 11 de la nit, i in-
clourà actuacions musicals,
parlaments, humor i tot
tipus de participacions inin-
terrompudament durant
tota la tarda. El públic pot
anar-hi a l’hora que vulgui i
marxar quan li vagi bé, i el
preu de l’entrada és una jo-
guina perquè cap nen es
quedi sense joguines
aquests Reis. Sala Apolo
(Nou de la Rambla, 111).

17.00MUSICAL
Un cau de mil secrets. Un
musical de butxaca dirigit a
tots els públics que integra
un espectacle lúdic de quali-
tat amb uns continguts alta-
ment educatius. L’especta-
cle Un cau de mil secrets ha
estat creat i escrit per Joan
Vives i Piti Español, amb
música del mateix Joan
Vives. Cinc actors interpre-
ten els personatges de l’obra
sota la direcció de Roger
Julià i amb la producció ar-
tística i posada en escena de
la companyia El Musical
Més Petit 2. Un cau de mil
secrets vol transmetre al pú-
blic, mitjançant la música i
la diversió, valors com el
respecte a la diferència, la
responsabilitat i la conveni-
ència de saber observar les
coses per anar més enllà de
les aparences. La Pedrera.

20.00MÚSICA
Presentació del nou CD Milà
plays Falla. La pianista i
compositora Leonora Milà
presenta en un concert en
directe el seu nou disc Milà
plays Falla. La pianista ca-
talana interpretarà algunes
peces del seu nou treball,

Txernobrovkina, Iuri Ana-
nian i Ielena Kuzmina, que
compten amb el títol d’Ar-
tista Honorífic: el reconei-
xement més important de
Rússia a un artista. Tots
ells sota la direcció artísti-
ca d’Aidar Akhmetov,
també amb aquest reconei-
xement i que, després
d’haver estudiat a l’Acadè-
mia Bolxoi, va ser primer
ballarí del Ballet Clàssic de
Moscou i del Ballet Stanis-
lavski. Teatre Victòria.

CASTELLARDELVALLÈS
12.00TEATRE
Alícia en el país de les mera-
velles. La Companyia Pis-

dedicat íntegrament al
compositor Manuel de
Falla. L’acte serà presentat
per l’actriu Carme Sansa i el
cantautor i gastrònom Pere
Tàpias. Leonora Milà, con-
siderada una especialista
en la música espanyola i,
concretament, en Manuel
de Falla, presenta en aques-
ta ocasió una relectura més
melòdica de les peces més
representatives de l’obra pi-
anística de Falla. Aquest és
el 30è disc de Leonora Milà,
que trenca així un silenci
discogràfic de gairebé 13
anys. Ateneu Barcelonès
(c/ Canuda, 6). L’accés és
gratuït i obert a tothom.

20.30DANSA
Russian Ballet Stars. Del 29
de desembre al 10 de gener,
una autèntica constel·lació
d’estrelles de la dansa russa
presenten la Gran Gala
d’Estrelles del Ballet Rus,
que aplega primeres figures
dels ballets de Rússia –Bol-
xoi, Mariinski, Stanislavski
i Eifman–, juntament amb
un cos de ball integrat per
vuit ballarins. Es tracta
d’una proposta de luxe, ja
que permet veure en un ma-
teix escenari ballarins del
prestigi d’Irina Surneva,
Ivan Vasiliev, Maria Allaix,
Vladímir Neporojni, Fa-
rukh Rusimatov, Tatiana

sarra, amb seu a Castellar
del Vallès, ha programat
una nova estrena, l’obra
Alícia al país de les merave-
lles. És el tercer any que
aquesta companyia, dirigi-
da pel castellarenc Dani
Coma, fa gira estatal. Pri-
mer va ser amb Els músics
de Bremen, i el curs passat
va fer gira amb El Trenca-
nous. Aquest any els seus
components s’han decidit
per aquest clàssic de l’ima-
ginari col·lectiu. El dia 2 de
novembre ja van pujar a la
furgoneta per recórrer tot
l’Estat, i el dia 29 de de-
sembre arribaran a Caste-
llar, on se’ls podrà veure a
les 12 i a les 18 hores, a la
Sala Blava de l’Espai Tolrà.
Aquest any, a més, incor-
poren un altre castella-
renc, Oriol Planas, que
s’encarrega de la part tèc-
nica de l’espectacle.

ESPOLLA
19.00TEATRE
5 monòlegs i 2 diàlegs d’en
Karl Valentin. Karl Valentin
(Munic, 1882-1948), un
dels còmics més famosos
dels anys 20 i 30 a Alema-
nya, ha estat considerat un
precursor de l’avantguar-
da del segle XX. Hereu de
la tradició muniquesa i vie-
nesa dels cantants popu-
lars i el teatre de cabaret,
que van tenir un gran auge
el segle passat, la seva
tasca escènica i el seu con-
cepte de l’humor i sentit
crític van captivar escrip-
tors com Bertolt Brecht i
Herman Hesse. Hi partici-
pen Selma Brigneti Serra,
Marià Llop Brugada, Martí
Tegido Mateu, Quim Ca-
randell Boluda i Lluc Val-
verde Ros. Direcció de Mò-
nica Bazán. Entrada gratu-
ïta. A la sala de la societat
La Fraternal.

TARRAGONA
19.30LLIBRE
Memòries. Temps de cons-
truir (1980-1993). L’expre-
sident de la Generalitat
Jordi Pujol presentarà el
segon volum de les seves
memòries. L’acte anirà a
càrrec de Josep Sendra i
Navarro. Sala d’actes de la
Cambra de Comerç de Tar-
ragona.

TERRASSA
18.00NENS
Saló Juguem. La 19a edició
del Saló Juguem, que té
lloc del 29 de desembre al
4 de gener al Recinte Firal
de Terrassa, es dedica en-
guany a les particularitats
i característiques del
medi natural i marí del
Mediterrani.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Música
María Dolores Pradera
actua aquesta nit dins el
Festival del Mil·lenni.
Palau de la Música, 21 h

<<

Sants:
Tomàs Becket. Bisbe
i màrtir

David. Rei, profeta
Víctor. Màrtir
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Numer@lia
De Comediants. Dir.: Joan
Font.
Teatre Romea, 27 de desembre.

Comediants basa el nou
espectacle en la fasci-
nació pels números.

Un decorat escolar, amb pis-
sarra i pantalla, recolza la
història de les xifres amb
vertiginoses demostracions
numèriques. Sobre una acu-
rada realització videogràfi-
ca, tres intèrprets desgra-
nen les innombrables possi-
bilitats del discurs numèric,
explicades a través de la pe-
ripècia vital d’Iu (Ramon Gi-
ró) des que neix fins que
se’n va amb l’últim capicua
d’edat raonable (88 anys).
Des del mateix part, l’indivi-
du és sotmès a tota mena de
mesuratges, tests psicomo-
trius i fitxes d’identificació
basades en el número.

Acompanyen el nen una
fresca Sudoku (Maria Case-
llas) i un dinàmic Dospierre
(Jordi Vidal), noms hilarants
al servei d’un relat amb vo-
cació didàctica que presen-
ta l’u com la unitat i l’indivi-
du, el dos com la necessitat
de companyia, el tres com la
inevitable conseqüència de
la parella, el quatre com la
síntesi del món, i el set com
l’expressió de la totalitat
temporal, cosmogònica i,
sobretot, musical. La se-
qüència pitagòrica dels sons
i les melodies és un dels
plats forts d’un espectacle
que combina la música i la
dansa amb les ombres xine-
ses que traspassen la panta-
lla i es corporifiquen en figu-
res típiques del repertori
formal de Comediants. En-
tremig es cola un altre con-
cepte del número, l’artístic:
números d’acrobàcia, pa-
llassos, circ, números musi-
cals... i el numeret del plori-
có. Tot plegat per culminar
amb el número de la perfec-
ta proporció, el “fi”, la raó
àuria. Per cert, l’explicació
més diàfana de la proporció
àuria la podeu trobar al
guardonat curt animat de
Walt Disney Donald al País
de les Matemàgiques, on el
cèlebre ànec s’endinsa en
un bosc en què els arbres
tenen arrels quadrades. El
joc de Numer@lia és una
instructiva diversió.

Crítica
teatre
FrancescMassip

Jugar amb
números

Laseqüència
pitagòricadels
sonsi lesmelodies,
undelsplatsforts

Els ballarins de Tapeplas en ple assaig d’‘Epic’ al seu estudi ■ CRISTINA CALDERER

Tapeplas,elclaqué
méscontemporani
BARCELONA
21.00DANSA
El Mercat de les Flors
aposta per primera vega-
da pel claqué com a estil
dansístic. La producció,
però, va més enllà del típic
tap per endinsar-se per
nous camins de recerca
coreogràfica i musical
amb una de les companyi-
es catalanes més interna-
cionals, Tapeplas.

Dirigida per Sharon
Lavi, aquest israelià esta-
blert a Barcelona des de fa
8 anys, ha aconseguit
transcendir l’estil típic
nord-americà per trobar
noves formes absoluta-
ment contemporànies.

“Fa anys que busco ampli-
ar els límits entre músics i
ballarins, de manera que
els ballarins de tap esde-
venen instruments de
percussió i els músics es
belluguen al ritme de la
música”. Després de dife-
rents espectacles com
l’exitós BoomBach pre-
sentat en ciutats com
Nova York, Chicago, Ale-
manya i Itàlia, avui estre-
nen Epic, un viatge musi-
cal, des de la música clàs-
sica fins a la més
moderna, d’orient a occi-
dent, ballades amb ener-
gia, passió i expressivitat.
Segons Lavi una de les ca-
racterístiques de Tapeplas

és que combina la dansa
contemporània amb el cla-
qué, que defuig l’individu-
alisme i el moviment únic
dels peus per endinsar-se
en les coreografies corals.

Pel que fa a la part mu-
sical, signada per Yaron
Engler i interpretada en
directe per sis instrumen-
tistes (més els vuit balla-
rins que aporten el seu
ritme sonor), tampoc se
centra en un sol estil sinó
que combina diferents
compositors, de Vivaldi al
mateix Yaron Engler. Ta-
peplas s’estarà al Mercat
de les Flors fins al 3 de
gener.

Marta Porter


