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BARCELONA
11.00MÚSICA
Ma, me, mi… Mozart!. Sis
músics amb un instrument
de cada família –veu, acor-
dió, clarinet baix, violí, fis-
corn i instruments de
corda pinçada– interpre-
ten Mozart. Els arranja-
ments s’han fet jugant amb
la seva música i amb estils,
ritmes, climes i harmonies
més properes als nostres
dies. A partir de 2 anys.
L’Auditori.

16.15CIRC
Circkid de Nadal. L’escenari
de la plaça de toros Monu-
mental acull el Circkid de
Nadal des del 25 de desem-
bre fins al proper 10 de
gener de 2010. L’espectacle
compta amb una de les in-
fraestructures itinerants
més complexes del panora-
ma circense. Celebren el
seu 5è aniversari i ho fan
desembarcant amb un im-
portant desplegament de
mitjans al servei de l’espec-
tacle més gran del món:
atraccions internacionals,
50 artistes i tècnics, acrobà-
cies amb les nenes del Circ
Nacional de Moscou, ca-
valls, gossos huskies siberi-
ans i el Trineu del Nadal,
Totó el Pallasso dels nens,
equilibristes, saltadors,
motos a 175 km/h, etc., que
ens transportaran a un
Nadal de conte on nens i
grans quedaran fascinats
durant les dues hores que
dura l’espectacle.

18.30CINEMA
Feliz Navidad, Mr. Lawren-
ce. El CCCB vol celebrar
aquestes festes amb la pro-
jecció de la pel·lícula de Na-
gisa Oshima Merry Christ-
mas Mr. Lawrence. Illa de
Java, 1942. Un camp de
presoners aliats. El capità
Yonoi, home sever i estric-
te, para al qual només la
cultura i els ideals japone-
sos són vàlids, dirigeix el
camp. A les seves ordres, el
ferotge sergent Hara impo-
sa brutalment la disciplina.
Només un presoner, Law-
rence, està capacitat per
tractar amb els japonesos.
Fa 25 anys, Nagisa Oshima
decideix adaptar el llibre
autobiogràfic de Sir Lau-
rens van der Post, The seed
and the sower, i això li ofe-
reix una oportunitat idònia
per endinsar-se en la pro-
blemàtica de la confronta-
ció entre cultures, entre
Orient i Occident.

21.00JAZZ
Big Acoustic Band. La Big
Acoustic Band, Big Band
resident del Jamboree, ac-

la popular i carismàtica
animadora Charlotte
Banks el convida a sortir
amb la seva colla. Impressi-
onada pels seus grans co-
neixements musicals,
Charlotte proposa a Will
que formi part de la seva
eclèctica banda de rock. El
film, de l’any 2009, és diri-
git per Todd Graff i inter-
pretat, entre d’altres, per
Vanessa Hudgens, Lisa
Kudrow i Gaelan Connell.
Sala Blava de l’Espai Tolrà
(Ctra. de Sabadell, s/n).

GIRONA
17.00TALLER
Nadal animat. Taller de pos-

tuarà a la sala Jamboree
(plaça Reial, número 17),
amb la col·laboració del Ta-
ller de Músics. El concert
comptarà amb els trompe-
tes Jaime Peña, Matthew
Simon, Julián Sánchez i
Juan de Diego; els trom-
bons Víctor Correa, Aram
Montagut, Tom Johnson i
Sergi Verges; Pablo Arias al
saxo alt i la flauta; Guim
Garcia al saxo alt, Xavier
Figuerola i Marcos Serrano
al saxo tenor; Juan Cha-
morro al saxo baríton; Leo
Tejedor a la guitarra elèctri-
ca; Joan Díaz al piano; Rai
Ferrer al contrabaix i al
baix elèctric; David Gómez

a la bateria i Alfons Carras-
cosa al saxo alt i al soprano,
a més de fer-se càrrec de la
direcció musical.

21.00TEATRE
R.E.S. Carles Padrissa i Dr.
Flo estrenen a la Nau Iva-
now (C/ Hondures 28-30)
un espectacle que és un
acte de comunió entre
l’actor i el públic.

CASTELLARDELVALLÈS
18.00CINEMA
School rock band. Will Bur-
ton és un noi acostumat a
ser ignorat pels seus com-
panys de classe. La seva
mala ratxa finalitza quan

tals nadalenques animades
adreçat a nens i nenes de 6
a 10 anys. Al Museu del Ci-
nema - Col·lecció Tomàs
Mallol.

MATARÓ
19.30EXPOSICIÓ
Pere-Màrtir Brasó. L’exposi-
ció del mes de gener a
l’Espai Capgròs suposa una
gran notícia per a l’art mata-
roní. És la constatació que el
creador local Pere-Màrtir
Brasó segueix en actiu i en
plena forma, malgrat haver
el tràngol de salut que ha
passat. “És molt important
per a mi tornar a exposar,
veure’m de nou ficat en
aquest món, amb vida social
i, sobretot, creant”, explica
el pintor. I així queda palès
en les obres que es podran
veure a l’Espai Capgròs a
partir del 30 de gener, que el
mateix artista defineix com
“oníriques, surrealistes i ca-
tàrtiques de tot l’any que he
hagut de passar”. L’exposi-
ció és integrada per un se-
guit de peces que en el seu
aspecte formal beuen direc-
tament del món del còmic,
una de les seves grans influ-
ències. “Els meus primers
mestres no van ser Goya o
Velázquez, sinó gent com
Ibáñez, Uderzo o Hergé”,
destaca Brasó.

PALAMÓS
20.00TEATRE
Pastorets 2009: Aquest any,
sí. Després d’una gira tea-
tral que ha durat prop de
dos anys, els Pastorets dels
Showboys tornen a Pala-
mós. Amb més ganes que
mai, noves il·lusions i so-
bretot molt d’aprenentat-
ge, tenim de nou a la nostra
vila els pastorets més esbo-
jarrats de totes les contra-
des. Amb el propòsit de fer-
nos passar una bona esto-
na, riure, gaudir i tornar a
reviure una nit màgica amb
els Pastorets adaptats als
nous temps, aquest grups
de joves tornen per fer-nos
caure un cop més del se-
ient! Teatre La Gorga

TORREDEMBARRA
22.00MÚSICA
Concert de Nadal. Concert
extraordinari de Nadal a
càrrec de l’Orquestra Ca-
mera Musicae del Camp de
Tarragona i la Coral Santa
Rosalia de Torredembarra.
Totes dues formacions esta-
ran dirigides pel mestre
Tomas Grau i hi actuaran
com a solistes Natàlia Ca-
sasús (soprano), Assumpta
Cumí (mezzosoprano),
Aniol Botines (tenor) i Jordi
Boltà (baríton). A la parrò-
quia de Sant Pere Apòstol.

Dia d’avui Not’ho
perdis

Musical
L’Almeria Teatre de Barcelona
presenta l’espectacle ‘Black
rider’, de Tom Waits, Robert
Wilson i William Burroughs. 20 h

<<
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L’alè dels fils
De Jordi Bertran (autor,
director i creador de les
marionetes). Manipuladors:
Carles Codina, Paula López i
Jordi Bertran.
Círcol Maldà, 27 de desembre.

El titellaire Jordi Ber-
tran ofereix una gus-
tosa alenada de fils a

l’entranyable Círcol Maldà.
La proximitat amb l’espec-
tador i la delicadesa de les
marionetes, manipulades
per Laura López i el mateix
Bertran, aconsegueixen
crear un clima de càlida
complicitat.

Enceta la roda de per-
sonatges un esplèndid
ninot d’Edith Piaf que amb
la seva rogallosa veu obre
l’espectacle al gènere del
cabaret per on desfilen
Ofèlia, surant en les ai-
gües somes de l’existèn-
cia, Clandestino, un immi-
grant sense papers que
s’arrossega de la mà d’una
cadira vermella on es re-
penja, s’asseu o s’entorto-
lliga, un accident de la
funció que s’incorpora hà-
bilment al relat amb cançó
inclosa, en una ostentació
de l’art d’improvisar.

Un dels titelles més
complexos de moviment
és Xaplin, que entra en es-
cena amb el seu caminar a
saltirons fent voleiar el
bastó, s’ajeu a dormir en
un banc del parc i s’alça
calçat amb patins. Jordi
Bertran, tothora a la gui-
tarra, converteix els dits
en personatges tot cap-
çant l’índex amb una pilo-
teta blanca a guisa de cap.
Les entremaliadures entre
la mà que frega i la mà
que punteja les cordes és
un dels moments més po-
ètics de l’espectacle, que
compta amb un rocker
evocador de l’Elvis Pelvis,
que mou provocativament
aquella part del cos, i amb
una cirereta final que ja és
un clàssic: l’esquelet des-
manegat. L’alè dels fils és
una exhalació d’un dring
màgic que fa pessigolles a
la fantasia que ens habita,
capaç d’activar en grans i
petits els ressorts del
somni.

Crítica
teatre
FrancescMassip

Artesania
de
ninots

Bertran
aconsegueix
crear un clima de
càlida complicitat

Ángeles Blancas en una escena de ‘Me llaman la primorosa’ ■ FESTIVAL DEL MIL·LENNI

ÁngelesBlancases
vesteixdesarsuelista
BARCELONA
21.00SARSUELA
La soprano Ángeles Blan-
cas porta l’òpera i la sar-
suela gravades a l’ADN.
Filla de la soprano Ánge-
les Gulín i del baríton An-
tonio Blancas, Ángeles
Blancas ha demostrat re-
petides vegades la seva
capacitat d’atrapar el pú-
blic amb el seu talent com
a cantant i actriu, la seva
innegable força escènica,
desimboltura i sensuali-
tat al servei del repertori
que interpreta. Encara
que la seva carrera s’ha
centrat en l’òpera, la sar-
suela hi ha estat sempre
present, amb una especi-

al curiositat per l’inèdit,
amb títols com Margarita
la tornera, de Ruperto
Chapí, i La niña del boti-
cario, de Julián Santos
Carrión.
En l’espectacle que pre-
senta avui al Palau de la
Música Catalana, convi-
dada pel Festival del
Mil·lenni, es posa en la
pell de diferents heroïnes
del món de la sarsuela. Di-
rigida per Emilio Sagi, un
especialista en el gènere, i
acompanyada pel seu pia-
nista habitual, Giovanni
Auletta, en aquest espec-
tacle, titulat Me llaman la
primorosa i que ja va pre-
sentar amb notable èxit al

Foyer del Gran Teatre del
Liceu a principis de juny,
Ángeles Blancas desgra-
na fragments del reperto-
ri de sarsuela espanyol.
Entre les cançons que po-
drem escoltar destaquen
Canción de la gitana, de
l’obra La alegría del bata-
llón; la famosa De España
vengo, de España soy,
d’El niño judío; Canción
de la Paloma, d’El barberi-
llo de Lavapiés; Ocho val-
ses poéticos, de Grana-
dos; Qué te importa que
no venga, de Los claveles,
i un llarg etcètera, amb
totes lespeces teatralitza-
des seguint l’estètica dels
anys 20 i 30 del segle XX.


